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Núm. PLE2013/9 

 
Acta del Ple ordinari de l'Ajuntament del Masnou de l 18 de juliol de 2013  
 
A la vila del Masnou, a les 20.03 hores del dia 18 de juliol de 2013, es reuneixen, a la sala 
de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió ordinària plenària, 
sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l'assistència dels 
tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim 
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, 
el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico 
Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i 
Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª 
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
1) Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El Sr. Pere Parés Rosés informa dels punts següents: 
 

Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan 
 
El 23 de juny va arribar la Flama del Canigó al nostre municipi. A les nou del vespre, a 
Can Malet, els masnovins i masnovines provinents del Coll d’Ares van portar la flama al 
Masnou. Tot seguit, amb una cercavila, es van dirigir al solar de l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil, on hi va haver un sopar popular i la revetlla posterior. L’acte va ser 
organitzat per l’Ajuntament, la Colla de Diables, Al Masnou Decidim i el grup juvenil 
MMK.  
     
Accions de la setmana del 17 al 23 de juny  
 
Al llarg d’aquesta primavera, la Regidoria d’Igualtat ha estat oferint un conjunt de tallers 
sota el lema “Em cuido i m’estimo”. Les primeres sessions dels tallers van ser al mes 
d’abril passat, i s’han repartit en dues sessions diferents setmanalment fins a les 
sessions de tancament, que han estat aquesta setmana passada. 
 
Concretament, els tallers van ser els següents: 

• El temps de les dones, aliances i desigualtats 
• Més enllà del mirall, compartint les mirades 
• Buscant el màxim potencial amb el ioga 
• Quan ric, faig salut. 

 
Aquests tallers han estat molt positius i s’han cobert totes les expectatives esperades. 
Ara s’acabarà de tancar la proposta de tallers que volem oferir per a la propera tardor. 
 
Conveni amb ESQUIMA 
 
Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació de Familiars de Persones amb 
Malaltia Mental (ESQUIMA), entitat sense ànim de lucre del Masnou que està treballant 
al municipi des de l’any 1997 amb l’objectiu principal de promoure la integració de 
persones afectades per una malaltia mental i eliminar l’estigma que suposa patir una 
d’aquestes malalties.  
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Des de l’Ajuntament del Masnou, sempre s’ha tingut interès a actuar en aquest àmbit de 
la promoció de la salut i, per aquest motiu, l’associació sempre ha rebut el suport 
econòmic de l’Ajuntament a través de subvencions com a entitat de salut pública, que 
han ajudat al manteniment de la col·laboració entre les dues entitats. 
 
Enguany s’ha cregut convenient finançar aquesta col·laboració mútua mitjançant la 
signatura d’un conveni. 
 
Festa Major 
 
La Festa Major d’enguany ha estat un gran èxit de participació i ha comptat amb una 
alta participació de les entitats de la població. La pluja del primer dia va comportar la 
suspensió del pregó, però es va poder reprendre l’acte amb la intervenció de Joan el 
Sereno i el seu ajudant, en Ramonet, que van donar pas a l’actuació del grup 
d’havaneres Els Cremats i els Mortimers.  
 
Van funcionar els diferents espais destinats a les arts: l’espai de lletres a Can Malet, 
l’espai de dansa a Ca n’Humet i l’espai de música el dissabte a la Nimfa amb l’actuació 
de diferents grups locals i l’actuació del Dr. Calypso.  
 
També es van dur a terme les activitats tradicionals: geganters, bastoners, trabucaires, 
diables i les activitats organitzades pels carrers de Sant Rafael i Pere Grau; així com les 
activitats organitzades per les entitats veïnals de Ramón y Cajal, Cul d’Ocata i 
Bellresguard.  
 
També les activitats organitzades pels diferents casals d’avis i les activitats infantils, 
com l’espectacle Bambi, i juvenils van tenir el seu espai. Sense oblidar els focs d’artifici, 
la missa solemne, la baixada d’andròmines i les diferents actuacions musicals, que van 
finalitzar amb el concert de Mishima a la platja per tancar la Festa Major. La presència 
de les arts visuals amb les banderoles i els cartells fets per artistes masnovins, 
actuacions a l’espai públic i exposicions van completar els diferents actes.  
 
Campanya de donació de sang 
 
El diumenge 30 de juny, dins dels actes de la Festa Major, va tenir lloc la campanya de 
donació de sang organitzada per l’Ajuntament i el Banc de Sang i Teixits. 
 
Una unitat mòbil es va situar a la plaça de Ramón y Cajal i va atendre totes les persones 
que s’hi van apropar per donar sang. En total hi van participar 40 persones, 33 de les 
quals van poder donar sang, entre les quals es trobaven diferents membres del 
consistori. 
 
En finalitzar la jornada, es va sortejar, entre totes les persones que hi havien participat, 
un abonament per a dues persones per a tots els espectacles de la programació 
d’octubre, novembre i desembre de l’Espai Escènic Ca n’Humet. 
 
Espai Escènic Ca n’Humet 
 
El 6 i 7 de juliol es va realitzar l’obra de teatre Pels pèls!, a càrrec del grup Rauxa, de 
Gent del Masnou. El públic assistent, que va omplir l’Espai Escènic Ca n’Humet, va 
ajudar a resoldre el crim d’aquesta divertida comèdia. 
 
FASCURT 2013 
 
De l’11 al 13 de juliol, l’entitat AKONGA, amb el suport de l’Ajuntament, va organitzar 
l’onzè festival de curtmetratges del Masnou Fascurt 2013. El festival d’enguany es va 
celebrar a La Calàndria (seccions ficció i del curt al llarg) i a la platja d’Ocata (seccions 
Ficció, Animació, Undercurt i una nova secció informativa). A més de les projeccions de 
les diferents seccions, del palmarès i el lliurament de premis, també es van programar 
concerts a la platja, amb DJ Koo i Made in Med, totes les activitats amb molt bona 
acollida i èxit de públic.  
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Mostra de dansa clàssica i moderna de l’estada de d ansa 
 
El 12 de juliol, a l’equipament d’Els Vienesos, es va  realitzar la mostra de dansa 
clàssica i moderna de l’estada de dansa, a càrrec de l’Associació de Dansa del Masnou. 
Aquesta mostra va ser un recull de tot allò treballat durant els primers 15 dies de juliol, 
durant els quals unes vint nenes van poder gaudir de l’estada que es feia durant cada 
tarda en dos grups diferenciats: un grup de 5 a 7 anys i un altre grup de 8 a 12 anys. 
 
En acabar, es va fer un acte de petit format a la sala d’actes de l’equipament. El resultat 
va ser l’esperat i tant l’associació com la Regidoria estan molt satisfetes de com ha anat 
aquesta activitat i esperen poder-la repetir el proper curs. 

 
Inauguració del carrer de Teià 
 
El 13 de juliol es va inaugurar el carrer de Teià, entre els carrers de l’Agricultura i el 
carrer del Maresme. Aquest carrer és l’inici d’una via que continuarà pujant i que vol 
posar de manifest la unió entre aquestes dues poblacions. Una altra mostra d’aquesta 
interacció va ser la presència en l’acte inaugural de l’alcalde de Teià, el senyor Joan 
Castan, que també va voler agrair la iniciativa que el consistori masnoví ha dut a terme 
a proposta de la Comissió d’Honors i Distincions. 

 
2) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 

 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i 
els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani,  la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim 
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, el Sr. Artur Gual i Castellana, la Sra. Núria Fusellas Gaspà, 
el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez Fernández, el Sr. Federico 
Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i 
Romero. 
 
S’excusa per la seva absència la Sra. Marta Neira i Reina. 
 
3) Autorització d’ús, a títol gratuït, d’una embarc ació de titularitat municipal a la Creu 
Roja 
 
El Sr. Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou és propietari de l’embarcació La Gavina, matrícula 8ª 
BA 4/2001 i NIB 243873, inscrit a l’inventari municipal com a bé adscrit al servei de la 
Policia Local.   
  
Atès l’informe de l’inspector en cap de la Policia Local en el qual manifesta la no-utilització 
per part d’aquest servei de l’embarcació esmentada i es proposa la cessió d’ús de forma 
gratuïta i a precari a favor de la Creu Roja per a finalitats d’utilitat pública i sense ànim de 
lucre per al municipi del Masnou.    
 
Atès que consta a l’expedient un informe actualitzat de valoració del bé, del qual resulta un 
valor actual de 7.275,51 euros.  
 
Vist el que disposa l’article 53.2 del Reglament de Patrimoni de Catalunya. 
  
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
 



 

  4 

Primer . Autoritzar a l’Assemblea Local de la Creu Roja el Masnou, Alella i Teià, per a un 
període de set anys, l’ús de l’embarcació La Gavina, que consta detallada en la part 
expositiva del present acord, de forma gratuïta i a precari, atès que el Departament de 
Seguretat Ciutadana no la utilitza.     
 
Segon . Establir que la destinació de l’embarcació serà únicament per a tasques de 
salvament marítim, seguretat i integritat de la vida humana a la mar i la lluita contra la 
contaminació marina al municipi del Masnou i dins d’una àrea d’influència al llarg de la 
comarca del Maresme, sota la coordinació del servei de salvament marítim i el centre 
coordinador d’emergències de la Creu Roja de Catalunya, i sempre per a activitats de 
caràcter altruista i sense ànim de lucre.  
 
Tercer.  Disposar que totes les despeses necessàries de reparacions i arranjaments, 
assegurances obligatòries, i certificats expedits per Capitania Marítima per tenir 
l’embarcació en condicions de navegabilitat durant el període autoritzat seran a càrrec de 
l’Assemblea General de la Creu Roja, i els danys que pogués patir el bé cedit durant el 
temps de l’autorització seran a risc i ventura del precarista, així com qualsevol dany que 
pugui produir-se derivat del mal funcionament de l’embarcació. L’Ajuntament queda 
exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat.  
 
Quart . Aquesta autorització s’extingirà automàticament si l’embarcació deixa de ser 
destinada a la finalitat prevista, així com per la reclamació feta per l’Ajuntament del Masnou 
amb requeriment previ, amb un mes d’antelació, o per la devolució per part del precarista. 
 
Cinquè.  En el moment d’execució material del present acord s’aixecarà acta de posada a 
disposició de l’embarcació a la Creu Roja, que haurà d’estar signada pel beneficiari i el 
responsable de l’àrea que té adscrit aquest bé.  
 
Sisè.  Instar que la valoració d’aquesta embarcació a l’inventari sigui actualitzada, a la vista 
de l’informe que figura a l’expedient, a la propera revisió de l’inventari municipal i anotada 
l’autorització d’ús.   
 
Setè. Notificar els presents acords a les persones interessades perquè en tinguin 
coneixement.” 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Senyor alcalde, només una observació. És que si... En el cas que nosaltres, l’Ajuntament, 
demanés el retorn de l’embarcació, que està a precari, i l’assemblea de la Creu Roja hi 
hagués fet alguna inversió, doncs establir que no ens reclamessin els diners invertits. Vull 
dir que no sé si s’hi podria incorporar alguna clàusula, més que res per evitar el conflicte 
que fem... 
 
No. Però, vejam, segons el que ha llegit el regidor, la reclamació pot ser en qualsevol 
moment. L’Ajuntament simplement creu adient retornar-ho i reclamar-ho. Jo el que voldria 
és que s’hi posés una clàusula que, com que és una sessió a precari, que quedés 
constància que, si aquesta assemblea hi ha fet una inversió, n’ha canviat el motor per 
exemple, que no reclamés a l’Ajuntament els diners d’aquest tema, perquè no ens 
trobéssim amb el problema. 
 
El Sr. Eduard Garcia diu que hi ha una clàusula respecte a aquesta qüestió. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Sí? Ho diu? D’acord, doncs si ho diu queda clar en aquest sentit i agraeixo l’aclariment.  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
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4) Adjudicació del contracte de la gestió indirecta , mitjançant concessió, del servei 
d’escola municipal de música del Masnou 
 
El Sr. Eduard Garcia Gebani, regidor delegat de Serveis Centrals, llegeix la proposta 
següent: 
 
“Vist l’expedient per a l’adjudicació del contracte de la gestió indirecta, mitjançant 
concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou, mitjançant procediment 
obert i diversos criteris de valoració.  
 
Vist que la licitació es va anunciar al perfil de contractant de la pàgina web de l’Ajuntament 
del Masnou i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 28 de maig de 2013.  
 
Vist que en aquest procediment s’ha presentat un licitador, que és Musicop, SCCL.  

 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació amb data 27 de juny de 2013, de 
valoració de la puntuació de les ofertes econòmiques i dels criteris subjectius, en la qual es 
proposa adjudicatari segons la puntuació següent:  
 

Criteris que depenen d’un judici de valor Musicop SCCL 
a) Projecte educatiu                 17 punts 
b) Projecte curricular de centre      8,5 punts 
c) Pla anual          5 punts 
d) Pla de treball         6 punts 
e) Sistemes de garantia de la qualitat del servei    3 punts 
f) Activitats anuals addicionals       2 punts 

                  Puntuació       41,5 punts 
Criteris avaluables de forma automàtica 
a) Reducció de la subvenció municipal      25 punts 
b) Reducció de l’ingrés per tarifes del curs 

2014-2015     25 punts 
c) Certificacions de control de qualitat        0 punts 

                   Puntuació            50 punts 
 

Atès que aquesta acta va ser publicada en el perfil de contractant el dia 28 de juny de 2013 
i, fins a data d’avui, no s’hi han presentat al·legacions, observacions ni reserves. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 i 
concordants del TRLCSP per procedir a l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Atès que el representant de Musicop, SCCL, ha presentat la documentació requerida, ha 
pagat les despeses de publicitat de la licitació, i ha constituït la garantia definitiva, d’acord 
amb els plecs de clàusules administratives particulars.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Declarar vàlid l’acte de licitació. 
 
Segon. Ratificar les actuacions de la Mesa de Contractació segons les actes dels dies 13, 
19 i 27 de juny de 2013, pel que fa a valoracions i proposta d’adjudicació. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei 
d’escola municipal de música del Masnou a Musicop, SCCL, amb CIF F65801003, amb 
plena subjecció als plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques particulars, 
i d’acord amb la seva oferta, que resulta de la manera següent:  
 

a) Una reducció del 5% de la subvenció municipal per cada hora lectiva prevista. 
b) Una reducció de 10 punts percentuals sobre el percentatge màxim d’increment de 

l’IPC, de manera que el factor de correcció sobre l’increment de l’IPC corresponent 
és del 75%. 
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L’aportació municipal es finançarà amb fons propis i amb ajuts d’altres administracions que 
pugui rebre l’Ajuntament. La despesa màxima prevista per l’Ajuntament per a l’any 2013 es 
finançarà amb càrrec a la partida EN 32420 47200 del pressupost general de l’Ajuntament. 
El contracte comporta despeses de caràcter plurianual que seran a càrrec de la partida que 
en els pressupostos corresponents s’habilitin i queden sotmeses a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del 
contracte. 
 
La prestació d’aquest servei està exempta de pagament de l’impost sobre el valor afegit, de 
conformitat amb el que disposa l’article 20.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’impost sobre el valor afegit. 
 
Musicop, SCCL, percebrà dels usuaris del servei les tarifes vigents aprovades per a cada 
curs escolar. La previsió de les tarifes per al curs escolar 2013-2014 figuren a la memòria 
econòmica que acompanya el plec de prescripcions tècniques particulars.  
 
Per al primer trimestre del curs 2013-2014, la gestió del cobrament de les tarifes la farà 
l’Ajuntament del Masnou, que farà l’ingrés corresponent a Musicop, SCCL. A partir del 
segon trimestre del curs 2013-2014 (a partir de gener de 2014), Musicop, SCCL, percebrà 
la tarifa corresponent directament dels usuaris. 
 
Per a cada servei objecte d’aplicació de les tarifes, Musicop, SCCL, haurà d’expedir una 
factura o justificant de pagament per a l’usuari. 
 
L’aportació anual màxima que l’Ajuntament farà, amb càrrec al pressupost municipal, és la 
següent, d’acord amb el compte d’explotació previst del servei inclòs a l’annex 3 del plec 
de prescripcions tècniques particulars: 
 
 Curs 2013-2014 35.014,50 euros 
 Curs 2014-2015 43.757,72 euros 
 Curs 2015-2016 57.112,59 euros 
 Curs 2016-2017 68.593,26 euros 
 Curs 2017-2018 80.269,29 euros 
 Curs 2018-2019 89.364,43 euros 
 
En cas de pròrroga del contracte, l’import anual màxim de subvenció serà el mateix que per 
al curs 2018-2019. 
 
La revisió de preus se sotmet a les condicions següents: 
 

a) Durant el curs 2013-2014 no hi haurà cap revisió de tarifes. 
b) En els cursos successius, i a partir que hagi transcorregut un any des de 

l’adjudicació, Musicop, SCCL, tindrà dret a una única revisió de tarifes per cada 
curs, d’acord amb les variacions que experimenti l’índex general de preus de 
consum interanual referit al mes de gener elaborat per l’Institut Nacional 
d’Estadística i corregit en un 75%. 

 
Quart. La durada del contracte és per a sis cursos escolars, de setembre a juny (2013-
2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019). De forma excepcional, 
per al curs 2013-2014 es preveu un règim transitori previst a la clàusula 13a del plec de 
prescripcions tècniques particulars.  
 
El contracte es podrà prorrogar de forma expressa, per acord del Ple de l’Ajuntament, 
abans de la finalització de la durada inicial del contracte, per a dos cursos escolars més, és 
a dir, els cursos 2019-2020 i 2020-2021. 
 
Cinquè. Comunicar a Musicop, SCCL, que la formalització del contracte tindrà lloc dins 
dels quinze dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.  
 
Sisè. Publicar aquests acords en el perfil de contractant. 
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Setè. Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.”  
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bona nit a tothom. En aquest punt només m’agradaria felicitar el Govern pel seu canvi 
d’actitud en aquest punt. En menys d’un any han passat de voler tancar l’escola i licitar-la 
per un any esperant que morís a fer-ho per sis anys i incrementar el 100% de subvenció 
destinat a aquest efecte. Deu ser que, al final, rectificar és de savis; això sí, costi el que 
costi. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup es felicita per l’adjudicació del contracte de servei 
de l’Escola Municipal de Música del Masnou a Musicop que acabem d’aprovar, i ho fem per 
dues raons. 
 
La primera, perquè amb aquest acord garantim la continuïtat d’un projecte que, des dels 
seus inicis, ha demostrat que té qualitat suficient per quallar al nostre municipi i que, a més, 
ha condemnat al fracàs l’intent de l’actual Govern municipal d’acabar amb ell. I això ha 
estat possible gràcies a la implicació de les famílies i dels usuaris i usuàries, que van 
creure en el projecte i que es van oposar a l’intent del Govern de tancar l’EMUMM. En 
aquesta lluita per salvar l’Escola de Música, les famílies i els usuaris i usuàries van comptar 
amb el suport del professorat de l’escola i també amb el dels grups municipals que no 
formen part del Govern, i molt especialment del nostre Grup. Aquesta tasca conjunta va 
forçar el Govern, primer, a reconèixer la seva errada i, a continuació, a rectificar la seva 
decisió inicial.  
 
I la segona raó, tan important com la primera, és que el resultat de l’adjudicació garanteix 
el manteniment de l’equip de professorat, que ha estat i és el principal responsable de l’èxit 
del projecte i, per tant, fan preveure que l’EMUMM continuarà amb èxit la tasca iniciada ara 
fa quatre anys, consolidant un projecte que, malgrat la crisi econòmica, s’ha demostrat 
totalment necessari per completar l’oferta educativa al nostre municipi. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí, en tot cas per agrair el vot de tots els grups municipals que han permès aprovar per 
unanimitat aquesta proposta i per felicitar la regidora actual per la feina que ha fet, perquè, 
malgrat el que s’hagi dit, com vostè, senyora Rolán, deu saber, millor que ningú, malgrat 
que les decisions les prengui l’Equip de Govern, normalment aquestes decisions es basen 
en els informes que el regidor delegat presenta i les qüestions, normalment, són trameses 
per a aquest regidor que ajuda a prendre les decisions posteriors. Per tant, repeteixo, 
agraeixo a tots els grups municipals el suport que avui ens han donat i agraeixo també i 
felicito la regidora actual per la seva feina, que ha permès tirar endavant aquest projecte. 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Dos minuts, per al·lusions. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Menys, necessito menys de dos minuts. Em sumo, evidentment, a l’esforç que ha fet la 
regidora actual. La situació no era gens fàcil, però no oblidem que aquesta regidora ni cap 
regidora delegada no pren cap decisió d’aquest tipus. És una Junta de Govern qui la pren. 
Simplement aquesta puntualització. 
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5) Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança regu ladora de la venda no sedentària 
al mercat setmanal del Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas Sagué, regidor delegat de Promoció Econòmica, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist que la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, obligava els Estats membres 
de la Unió Europea a la transposició al seu dret intern d’un principi fonamental general, 
com és la llibertat d’accés i exercici a les activitats de serveis, amb la transformació del 
sistema administratiu tradicional del control previ dels requisits exigibles (llicència) a un 
control posterior del seu compliment (inspecció).  
 
Atès que l’Estat espanyol ha aprovat la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici (la Llei paraigües), i la Llei 25/2009, de 22 
de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (la Llei òmnibus). 
 
Atès que el procés de transposició de la Directiva en l’àmbit estatal ha finalitzat, en matèria 
de comerç, amb l’aprovació de la Llei 1/2010, d’1 de març, del comerç minorista, que inclou 
una nova regulació, amb caràcter bàsic, de la venda ambulant. 
 
Atès que a Catalunya s’ha aprovat el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació 
de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis, que va modificar el Text refós sobre 
comerç interior de 1993, que també regula la venda no sedentària. 
 
Atès que, posteriorment, el Decret legislatiu 3/2010, en relació amb la venda no sedentària 
ha estat modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i administratives. 
 
Atès que el procés de transposició de la Directiva també ha afectat el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya pel que fa a la regulació de l’ús del domini públic, 
que és un element substantiu de la venda no sedentària, en ser l’espai físic on es 
desenvolupa aquesta activitat. 
 
Atès que la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya, què inclou dins 
les modalitats especials de relacions de consum les realitzades en establiments no 
sedentaris. 
 
Vist que el marc normatiu regulador de l’exercici de la venda no sedentària, el procediment 
per atorgar les autoritzacions per desenvolupar aquesta activitat i també el seu règim d’ús i 
transmissió ha patit diversos i profunds canvis en poc temps.  
 
Vist que, amb l’ànim de donar resposta a la necessitat d’adaptació dels diferents 
procediments administratius de tramitació municipal a la normativa vigent en matèria de 
venda no sedentària i altra normativa que procedeixi, la Diputació de Barcelona, a través 
de la Gerència de Serveis de Comerç, la Secretaria General i la Direcció de Serveis 
Jurídics, ha considerat oportú redactar una Ordenança tipus, en exercici de les 
competències expressades a l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
Atès que, d’acord amb aquesta Ordenança tipus de la Diputació de Barcelona, des de la 
Unitat de Promoció Econòmica s’ha elaborat una Ordenança que regula la venda no 
sedentària adaptada a l’actualitat del municipi, a l’emplaçament actual, i la possibilitat de 
canviar d’ubicació. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’equipaments de Promoció Econòmica amb data 30 de 
maig de 2013. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària del mercat 
setmanal del Masnou. 
 
Segon.  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes 
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de 
Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. El termini esmentat començarà a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Tercer . Disposar que, en el cas que no s’hi formulin al·legacions, reclamacions o 
suggeriments durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova 
inicialment es considerarà aprovada definitivament a tots els efectes, sense necessitat de 
cap tràmit ulterior.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
6) Proposta d’aprovació definitiva del Pla especial  d’ordenació i d’assignació d’usos 
de l’equipament Casino del Masnou 
 
El Sr. Eduard Garcia Gebani, regidor delegat d’Urbanisme, llegeix la proposta següent: 
 
“Examinada la documentació que es tramita en relació amb l’aprovació del Pla especial 
d’ordenació i d’assignació d’usos de l’equipament Casino del Masnou, promogut per 
l’entitat Casino del Masnou.  

 
Atès que el Pla especial esmentat va ser aprovat inicialment per acord de la Junta de 
Govern Local en data 7 de febrer de 2013 i sotmès a informació pública pel termini d’un 
mes, amb la publicació d’anunci al BOP, al diari La Vanguardia, al web municipal i al tauler 
d’anuncis municipal, i que hi va presentar un escrit d’al·legacions el senyor JJJJJ en data 
19 de març de 2013. 

 
Atès que, en data 14 de març de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,  
d’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme va emetre informe favorable amb prescripcions a la 
documentació aprovada inicialment.  

 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 27 de maig de 2013, en el qual 
manifestava textualment el següent:  

 
“En JJJJJ ha presentat, en el termini d’informació pública a què s’ha sotmès el Pla especial 
d’ordenació i assignació d’usos a l’equipament Casino del Masnou, aprovat amb caràcter 
inicial en data 7 de febrer de 2013, un total de set al·legacions, el contingut de les quals 
amb l’informe de valoració és el que s’exposa a continuació: 
 
PRIMERA 
S’infringeixen els articles 56.3 i 67 del DL 1/2010 
L’aprovació del Pla especial (PE) és contrària al mateix objecte social del Casino del 
Masnou, com a institució cultural. 
El PE és contrari a l’article 9 del DL 1/2010. 
 
Informe de l’al·legació 
L’article 56.3 del Dl 1/2010 determina que els plans directors urbanístics poden establir 
determinacions per ésser directament executades o bé per ésser desenvolupades 
mitjançant plans especials urbanístics que facin possible l’exercici de competències pròpies 
dels ens supramunicipals. El Pla especial d’ordenació i assignació d’usos a l’equipament 
Casino del Masnou, (en endavant PE-Casino) no infringeix en cap cas les determinacions 
d’aquest article. 
 
El PE-Casino respecta, en tot moment, les limitacions que estableix l’article 67 del DL 
1/2010, ja que no modifica la classificació del sòl ni altera els elements fonamentals de 
l’estructura general del Pla general d’ordenació. El PE-Casino regula un nou règim d’usos 
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per adaptar-lo a les activitats pròpies que ha estat desenvolupant històricament aquest 
equipament. 
 
El PE-Casino no vulnera en cap cas les directrius del planejament urbanístic establertes a 
l’article 9 del DL 1/2010. 
 
El PE-Casino és un planejament d’iniciativa privada, presentat a tràmit per la mateixa 
institució del Casino del Masnou. No s’han considerat motius suficients que justifiquin una 
inadequació dels objectius del Pla amb la naturalesa de l’entitat i de la qualificació 
urbanística dels terrenys, com a sistema d’equipament comunitari. 
 
Per tant, i atès allò exposat, es proposa desestimar totalment l’al·legació primera. 
 
SEGONA 
El PE és contrari a l’article 67.3 del DL 1/2010, perquè s’amplien els usos permesos. La 
qualificació d’equipament polivalent 5h es contrària a la finalitat de l’entitat del Casino del 
Masnou. 
Amb el PE desapareix l’ús principal d’equipament cultural, que passa a ser compatible, la 
qual cosa va en contra de l’esperit inicial de l’equipament. 
 
Informe de l’al·legació 
El PE-Casino respecta, en tot moment, les limitacions que estableix l’article 67 del DL 
1/2010, ja que no modifica la classificació del sòl ni altera els elements fonamentals de 
l’estructura general del Pla general d’ordenació. El PE-Casino regula un nou règim d’usos 
per adaptar-lo a les activitats pròpies que ha desenvolupat històricament aquest 
equipament. 
 
El PE preveu la qualificació d’equipament polivalent, amb una regulació específica per al 
Casino del Masnou. D’acord amb els objectius del titular de l’equipament expressats en el 
document presentat a tramitació, no escau establir-ne un ús principal perquè, d’acord amb 
les diferents activitats que s’hi puguin desenvolupar, sigui possible establir els usos 
compatibles sense restriccions pel que fa a la seva proporcionalitat respecte del total de 
l’equipament. La naturalesa de l’equipament polivalent rau en la manca d’obligatorietat de 
destinació a un ús principal proporcionalment majoritari. 
 
Per tant, atès allò exposat, es proposa desestimar totalment l’al·legació segona. 
 
TERCERA 
S’oposa a l’ús esportiu com a compatible que preveu el PE. 
 
Informe de l’al·legació 
 
El PE-Casino regula un nou règim d’usos per adaptar-lo a les activitats pròpies que ha 
desenvolupat històricament aquest equipament, sense que s’hagin considerat motius 
suficients que justifiquin una inadequació dels usos esportius com a compatibles. 
 
Per tant, atès allò exposat, es proposa desestimar totalment l’al·legació tercera.  
 
QUARTA 
S’oposa a la qualificació de la finca com a equipament polivalent —clau 5h— amb una 
ampliació d’usos compatibles als existents, com són el d’equipament esportiu i 
l’aparcament, els quals afectarien directament l’habitatge adjacent. 
 
Informe de l’al·legació 
La regulació dels usos permesos que fa el planejament urbanístic s’entén sens perjudici 
dels procediments d’autorització administrativa a què s’hauran de sotmetre les activitats 
emparades en aquells usos. Així, en els tràmits que corresponguin, els titulars de les 
activitats hauran de justificar que llurs instal·lacions s’implantaran d’acord amb la legislació 
vigent, de manera que no superin els llindars que estableixin els reglaments d’aplicació. 
 
Per tant, atès allò exposat, es proposa desestimar totalment l’al·legació quarta. 
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CINQUENA 
 
S’oposa a la qualificació de la finca com a equipament polivalent –clau 5h—, ja que és 
contrària a l’esperit fundacional del Casino del Masnou. 
 
Informe de l’al·legació 
 
El PE-Casino és un planejament d’iniciativa privada, presentat a tràmit per la mateixa 
institució del Casino del Masnou. No s’han considerat motius suficients que justifiquin una 
inadequació dels objectius del Pla amb la naturalesa de l’entitat i de la qualificació 
urbanística dels terrenys, com a sistema d’equipament comunitari. 
 
Per tant, atès allò exposat, es proposa desestimar totalment l’al·legació cinquena. 
 
SISENA 
 
El PE és contrari a l’article 67.3 del DL 1/2010. Es pretén substituir el planejament general 
en la seva funció d’ordenació integral del territori. El PE pretén modificar els elements 
fonamentals de l’estructura general definits pel planejament urbanístic. 
 
Informe de l’al·legació 
És coincident amb la valoració de l’al·legació primera 
 
Per tant, atès allò exposat, es proposa desestimar totalment l’al·legació sisena. 
 
SETENA 
 
Es pregunta qui al·lega si el PE pot ser contrari al Pla especial de protecció del patrimoni 
del Masnou, al Pla general d’ordenació i a la Llei 9/93 del patrimoni cultural català. 
 
Informe de l’al·legació 
L’Ajuntament del Masnou no disposa de Pla especial de protecció del patrimoni aprovat. 
No obstant això, el PE-Casino incorpora tota una sèrie de consideracions sobre la 
protecció patrimonial de l’edifici. 
 
No s’han aportat consideracions que justifiquin, en cap cas, que amb el Pla especial es 
vulnera la Llei 9/93 del patrimoni cultural català. 
 
Per tant, atès allò exposat, es proposa desestimar totalment l’al·legació setena. 
 
D’acord amb el present informe, es proposa desestimar la totalitat de les al·legacions 
presentades.” 

 
Atès que, en data 30 de maig de 2013, el senyor MMMMM va presentar nova 
documentació en què incorporava les prescripcions contingudes en l’informe de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, i sobre la qual l’arquitecte municipal va emetre un 
informe favorable amb data 31 de maig de 2013. 

 
Atès que amb posterioritat a l’emissió d’aquest informe es van detectar certes errades 
materials en el document, amb data 28 de juny de 2013, el redactor del Pla especial va 
presentar tres nous exemplars incorporant les correccions als errors esmentats, sobre els 
quals l’arquitecte municipal va emetre un informe favorable en data 1 de juliol de 2013.  

 
En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Desestimar les al·legacions efectuades pel senyor MMMMM, pels motius exposats 
en l’informe emès per l’arquitecte municipal amb data 27 de maig de 2013, el contingut del 
qual es reprodueix a la part expositiva del present acord.  

 
Segon.  Aprovar definitivament el Pla especial d’ordenació i d’assignació d’usos de 
l’equipament Casino del Masnou, promogut per l’entitat Casino del Masnou, a l’empara de 
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l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, un cop s’han incorporat les prescripcions contingudes en l’informe emès 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i s’han corregit els errors materials 
detectats en la documentació presentada, i a la vista dels informes favorables emesos per 
l’arquitecte municipal amb dates 31 de maig i 1 de juliol de 2013.  

   
Tercer. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província.  

 
Quart. Notificar el present acord al promotor de la figura de planejament aprovada i al 
senyor MMMMM. 
 
Cinquè. Remetre una còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació del 
Pla especial d’ordenació i d’assignació d’usos de l’equipament Casino del Masnou a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 
88 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme.” 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Gràcies. Hi ha esmenes presentades pel Grup d’ICV-EUiA. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Passaré a fer un breu resum de les esmenes en atenció al públic i 
als regidors que no formen part de la Comissió Informativa de Foment. 
 
El nostre Grup va presentar sis esmenes a la proposta de planejament que ara estem 
debatent. 
 
La primera demanava actualitzar la documentació gràfica, incorporant-hi les instal·lacions 
esportives que actualment existeixen a la zona del plànol 2.2, que s’anomena en el mateix 
plànol complex esportiu. 
 
La segona, atès que és una finca sobre la qual hi ha una protecció específica, demanava 
que, igual com s’hi incorporava la documentació del Pla especial, la fitxa de protecció del 
Pla especial del patrimoni, s’incorporés també en la normativa d’aquest mateix Pla especial 
de patrimoni, que ja sabem que no està aprovat, que està en fase de redacció, les normes 
que feien referència als diferents graus de protecció i a les possibilitats d’intervenció en 
aquestes zones protegides. 
 
La tercera demanava que, atès que no estava previst que es pogués incrementar el sostre 
en funció de la resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, es demanava que se 
suprimissin les referències que es feien en noves edificacions així com el nombre màxim 
de plantes. 
 
La quarta, tenint en compte que no només es protegeixen zones edificades sinó que també 
es protegeixen espais lliures, demanava que, atès que el Pla permetia que es poguessin 
ubicar instal·lacions esportives en aquestes zones d’espais lliures, s’hi afegís el redactat 
següent: “Aquestes instal·lacions no admetran, en cap cas, tancaments laterals amb murs, 
vidres o altres estructures que impedeixin el lliure trànsit pels espais lliures. Tampoc no és 
permès el cobriment total o parcial de les instal·lacions pròpies de les activitats esportives 
que s’hi autoritzin.” 
 
La cinquena demanava que la documentació que se’ns havia aportat es complementés 
amb dades com la superfície real de la parcel·la, no superfícies cadastrals, la superfície 
que ocupava la finca sotmesa a protecció i el sostre construït, la superfície ocupada per les 
edificacions situades a la part de la finca no protegida i també el sostre construït, i també 
quina superfície ocupaven els elements exteriors protegits.  
 
I la sisena demanava corregir les errades existents a la documentació, tant pel que feia al 
text com als plànols. Aquestes són les nostres esmenes resumides. 
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El Sr. Pere Parés 
 
Senyor Garcia, ha de comentar quines s’accepten i quines no. 
 
El Sr. Eduard García  
 
Bé, en principi, i a la vista de l’informe emès pel tècnic municipal, quedarien desestimades 
les cinc primeres esmenes i s’estimaria la sisena en els temes que s’indiquen en el mateix 
informe, que seria que queden corregits el redactat de la caràtula dels plànols perquè pel 
títol de projecte no coincidia amb el títol de document de la memòria i era clau perquè 
identifica la qualificació urbanística de la parcel·la 5h i era il·legible en el document inicial. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Per tant, es mantenen les esmenes de la u a la cinc, que són les que ara passen a votació. 
 
El Sr. Eduard Garcia, regidor delegat d’Urbanisme, diu que accepta l’esmena número sis, 
presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, la qual queda incorporada. 

 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, de 
la primera a la cinquena, amb el resultat següent: 7 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, i la 
regidora no adscrita), 11 vots en contra (CiU, ERC-AM i GIM) i 2 vots d’abstencions (PP). 
Les esmenes queden rebutjades. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
El nostre Grup s’estima més demanar la paraula per explicar el vot de les esmenes. 
Nosaltres, per norma, acceptem els informes tècnics perquè creiem que, sempre partint de 
la premissa que la persona tècnica manté un coneixement més elevat, té una experiència 
que s’escapa al nostre entendre. Avui, però, farem una excepció, perquè hem quedat 
sorpresos i decebuts pel contingut de l’informe tècnic. 
 
Primer, per la manca de cintura per incorporar-hi algunes de les demandes que ha realitzat 
el Grup d’ICV-EUiA i que nosaltres creiem ajustades i que, sens dubte, haurien millorat el 
document que es passarà posteriorment a votació, com per exemple, grafiar la realitat de 
l’espai, incorporar-hi dades reals de volumetria o incorporar-hi la fitxa del Pla especial de 
patrimoni que, tot i que encara no ha estat votat, és un document que té certs consells 
dintre del consistori i creiem que valdria la pena que s’hi incorporés. 
 
Però per al nostre Grup, el que és més greu, és que amb la resposta que ha donat 
l’arquitecte s’està possibilitant, i transcric literalment: “altres criteris d’ordenació, com el 
nombre màxim de plantes o el volum edificat, o permetre els tancaments laterals i la resta 
d’estructures pròpies de les activitats esportives”. 
 
Nosaltres creiem que darrere d’aquesta modificació s’amaga la realitat de permetre un 
monstre al bell mig del Masnou i, per aquest motiu, demanem al Govern que retiri en 
aquest acte aquesta proposta plantejada per una entitat privada perquè sigui avaluada i 
s’analitzin quins són els riscos que comporta la seva aprovació, que creiem que no han 
estat valorats correctament, ja que el nostre Grup creu que hi ha la possibilitat, com he dit 
abans, que la volumetria del Casino quedi modificada. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Suñé. Ho portarem a votació perquè el criteri de l’Equip de Govern és 
diferent. I, a més a més, ja hem votat les esmenes. 
 
Una vegada llegida la proposta, ha votat les esmenes. 
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El Sr. Ernest Suñé  
 
Perdó. Entenc que s’hauria de posar a votació si s’hagués demanat abans. Jo ho he 
demanat amb les esmenes. Entenc que no s’ha de votar. Jo, personalment, no reclamo 
que es posi a votació. Si no he fet un prec al Govern perquè en aquesta acta ho retiri, sinó 
per intentar consensuar, com a mínim, valorar quin és l’abast real del que avui es vol 
aprovar, perquè, a mi, personalment, m’ha generat molts dubtes l’informe tècnic de 
l’arquitecte municipal. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Si de cas, per si serveix d’alguna cosa o podem esvair algun d’aquests dubtes, malgrat que 
algunes explicacions ja consten en el document i en l’informe tècnic emès, el primer 
document al qual vostè ha fet referència, que era aquell que parlava que no es grafiava la 
situació actual, doncs, tal com diu l’informe, el Pla especial ha d’estar redactat sobre la 
cartografia oficial disponible i, a dia d’avui, la cartografia oficial disponible és la que figura 
en el text refós del Pla general d’ordenació del Masnou aprovat per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 12 de maig de 2011. 
 
Pel que fa a la reflexió que feia vostè, que al darrere de tot això s’amaga una voluntat de 
crear un monstre, si vostè ha llegit el document en la seva totalitat i va atendre durant les 
explicacions que el tècnic va donar en la Comissió Informativa, a la qual el vam convidar, 
doncs haurà pogut llegir que l’edificabilitat no es modifica; per tant, el Casino no pot créixer 
més del que ja té i, per tant, haurà de mantenir el seu sostre tal com el té ara. 
 
Altres coses que sí que explica la delegació i la resposta que dóna el tècnic és que hi ha 
part del Casino que no cal que mantingui i el Casino podria decidir moure l’edificabilitat 
d’un lloc a l’altre sempre mantenint l’edificabilitat existent: per tant, no hi ha l’opció de crear 
aquest monstre al qual vostè feia referència. 
 
I altres consideracions que també ha fet, doncs creiem que queden reflectides ja en 
l’informe.  
 
Aprofito també per recordar-li que no només el tècnic municipal s’ha revisat el document i 
ha emès aquest informe, sinó que també la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
va emetre’n un i sí que va fer-hi unes prescripcions, va fixar unes prescripcions que en el 
document posterior s’han corregit; per tant, queda jo crec que fora de dubte el contingut del 
document. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Vejam, respecte al tema de la volumetria, quan explica que 
obligatòriament s’ha de fer sobre el plantejament vigent... Jo no dic que no es faci, però es 
pot incorporar un plànol, a més a més, en què es descrigui la realitat del Casino del 
Masnou, on quedi constància que en aquests moments hi ha unes pistes de pàdel que es 
van aprovar i que hi consten. Jo crec que la demanda no és fer cometre una il·legalitat, 
sinó que s’incorpori, que es doti aquest planejament de major informació. Jo he interpretat 
que l’esmena dels companys d’ICV-EUiA anava en aquesta línia. 
 
Pel que fa a les altres consideracions que ha fet vostè, vejam, a mi em genera molts 
dubtes, no l’informe de la Comissió d’Urbanisme, que nosaltres el veiem correctament, sinó 
el darrer informe que ha fet l’arquitecte municipal. Jo n’he llegit frases textuals. Jo crec que 
si l’arquitecte diu que aquest planejament pot permetre i deixar créixer en plantes alguna 
part de l’edifici o el volum modificat, a mi em genera dubtes, i parlo de monstre perquè, 
evidentment, aquest espai del Casino, el nostre Grup ha demanat sempre que havia de ser 
una plaça de trànsit i s’havia de treballar per intentar arribar a un acord —tot i que entenem 
que és una entitat privada— per enderrocar aquests murs i que això fos una zona 
esponjada, o fins i tot intentar aconseguir fer-hi un aparcament municipal, un aparcament 
privat per donar vida al centre del Masnou. Si nosaltres, els que som aquí, facilitem que 
aquesta entitat pugui créixer, això no ho aconseguirem mai. 
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Entenem que és un planejament que fa una entitat privada i que hi té tot el dret del món, 
però nosaltres, com a polítics, hem de vetllar pel benefici del conjunt del Masnou, hem de 
tramitar aquest planejament pensant en els interessos del conjunt del Masnou. Per això la 
meva demanda és retirar aquest punt de l’ordre del dia per aclarir aquests dubtes que 
vostè sembla que té molt clars, al contrari del que jo penso, però, ho torno a repetir, el que 
diu l’arquitecte és el que diu i va en contra del que sembla que vostè ha dit. Gràcies de 
totes maneres. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Suñé. Li deia que no compartim aquest criteri malgrat que és evident que 
el pot expressar, només faltaria. Per tant, doncs, sotmetrem a votació el text global i 
després farem una explicació de vot. 
 
El president sotmet a votació la proposta, amb l’esmena número sis incorporada, 
presentada pel Grup  Municipal d’ICV-EUiA, amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PP i GIM), 6 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (de la 
regidora no adscrita). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Bé, la primera reflexió que vull fer és que en cap cas la votació negativa del nostre Grup 
municipal no es pot entendre com una votació en contra ni dels interessos de l’entitat ni 
dels interessos dels seus associats i voldríem que això quedés mitjanament clar. 
 
La segona cosa que també vull que quedi clara és que, tal com deia el regidor Ernest Suñé 
anteriorment, nosaltres també acostumem a respectar els informes tècnics i ho fem 
pràcticament sempre. En aquest cas tenim importants discrepàncies. 
 
La primera qüestió respecte de l’informe tècnic que voldria esmentar i de la qual voldria 
deixar constància és que aquest informe tècnic comença afirmant que les esmenes han 
estat presentades fora del termini d’exposició al públic a què ha estat sotmès el document, 
d’acord amb la legislació vigent. Sembla que intenti deslegitimar la presentació de les 
esmenes. 
 
En relació amb aquesta afirmació, voldria fer constar que és la legislació vigent la que dóna 
als regidors i regidores del municipi i als grups municipals la possibilitat de presentar 
esmenes a les propostes que el Govern presenta al Ple per a la seva aprovació i, per tant, 
el que està fent... El que ha fet el nostre grup és utilitzar escrupolosament el dret que té i 
que aquesta legislació li atorga, i crec que seria interessant que algun responsable polític 
expliqués als serveis tècnics municipals aquesta circumstància, perquè creiem que val la 
pena que hi consti. 
 
El nostre vot ha estat negatiu per tres raons. La primera, perquè el Govern ha rebutjat cinc 
de les sis esmenes que hi hem presentat. La segona, perquè creiem que el Pla especial 
que s’acaba d’aprovar és un Pla especial que, pel seu contingut tècnic, no té la 
consistència suficient per ser considerat un pla especial —el podríem anomenar de 
qualsevol manera menys pla especial en un municipi com el Masnou, que és un municipi 
que des del punt de vista urbanístic entenc que té una consideració de municipi seriós. I la 
tercera, perquè el Pla especial s’ha aprovat sense conèixer l’informe de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural. 
 
Com deia abans, el Govern ha rebutjat cinc de les sis esmenes que hem presentat i ho ha 
fet d’acord amb un informe tècnic que, en la major part dels casos, argumenta el rebuig 
amb el fet que, vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, no hi ha, 
des del punt de vista tècnic, cap motiu per admetre les esmenes, però curiosament tampoc 
no hi ha cap motiu per rebutjar-les, eh. L’informe tècnic no esmenta cap motiu per rebutjar-
les. 
 
Així doncs, amb aquest fluix argument, el Govern s’ha oposat a concretar quins són els 
continguts dels diferents graus de protecció que s’esmenten al Pla especial. També aquest 
mateix document s’ha utilitzat per oposar-se a admetre tancaments laterals que impedeixin 



 

  
16 

el lliure trànsit pels espais lliures protegits. Aquí sí que s’han esmerçat una mica més 
d’esforços i l’informe afegeix que l’esmena no justifica quin és el criteri per no permetre 
tancaments laterals. El nostre Grup no pensava que calgués explicar a ningú, i menys a un 
tècnic, el perquè qualsevol actuació sobre uns espais lliures protegits ha de garantir que 
continuïn sent espais lliures. No enteníem que això s’hagués d’explicar. La propera vegada 
farem una explicació més acurada. 
 
El Govern també s’ha negat a complementar la documentació amb dades com superfícies 
reals i sostres construïts de cadascuna de les diferents zones que abraça el Pla especial i 
han justificat aquest negativa dient que no és preceptiu.  
 
Ja sabem que no és preceptiu incorporar aquestes dades, però entenem que qualsevol pla 
especial que vulgui ser digne de ser considerat un pla especial ha de contenir al màxim 
d’informació possible i, fonamentalment, si aquesta informació que es demana es refereix a 
dades urbanístiques essencials en qualsevol figura de planejament.    
 
També s’han negat que a la documentació gràfica s’hi incorporessin les instal·lacions 
esportives actualment existents, bàsicament les pistes de pàdel, i ho han fet, com ha dit 
abans el regidor d’Urbanisme, argumentant que els plànols han estat redactats sobre la 
cartografia oficial disponible. En primer lloc, respecte a l’informe, voldria fer esment que és 
la primera vegada que aquest regidor llegeix o sent a dir, en aquest cas ha llegit, que els 
plànols es redacten. Jo sempre havia pensat que els plànols es dibuixaven i que la 
redacció quedava per als textos. I, deixant de banda les bromes, no hi ha cap norma que 
impedeixi que un planejament especial —i això ho sap el regidor d’Urbanisme— actualitzi 
els plànols de l’àmbit sobre el qual actua. 
 
Ara bé, estem molt satisfets que ens hagin acceptat una esmena, la relativa a la correcció 
d’errades. No ens agrada, però, que l’informe tècnic comenci dient: “S’han detectat errades 
materials en el document”, sembla que atorgant-se el protagonisme d’aquest descobriment. 
Al nostre entendre, l’informe hauria de dir: “El Grup Municipal d’ICV-EUiA ha detectat 
errades en el document” i ho ha fet dues vegades, dues vegades: en la Comissió 
Informativa de fa dos mesos les va presentar per escrit, no com a esmenes, perquè el tema 
es va retirar de l’ordre del dia, i en aquesta Comissió Informativa. 
 
I ha detectat no només les errades que s’han corregit, sinó també altres que encara estan 
pendents de ser corregides, com ara la paraula justificació, entenem que vol dir justificació, 
a les pàgines 2 i 5! I també la data que figura als plànols aportats, en els quals consta 
“maig de 2013” i al nostre entendre hauria de constar-hi “juliol de 2013”, que és quan es 
redacten els plànols que es posen a aprovació definitiva. Avui hem aprovat definitivament 
uns plànols que són conseqüència de modificacions per corregir errades; per tant, les 
errades no es poden corregir en data 20 de maig si aquestes errades es detecten amb 
posterioritat. 
 
Finalment, un altre dels aspectes que més ens preocupen és que les presses del Govern, 
que per nosaltres són incomprensibles, l’hagin portat a presentar a aprovació un document 
que no compta amb l’informe favorable de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
 
Ja sabem que l’informe no és preceptiu, però creiem que qualsevol govern que vulgui ser 
curós amb el seu patrimoni no es pot permetre aprovar una figura de planejament sobre 
una finca protegida de més de 5.000 m2 de superfície sense disposar de l’informe favorable 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
 
Vull acabar lamentant que l’actitud del Govern, que no ha tingut en cap moment cap interès 
de negociar el contingut d’aquest Pla especial, ni en el moment dels treballs de redacció ni 
posteriorment, durant el moment del debat de la proposta, hagi impedit un acord i hagi 
motivat el nostre vot contrari, que lamentem. Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Només vull fer un petit aclariment, perquè el nostre Grup ja ha exposat els motius pels 
quals hi ha votat en contra i, per tant, no crec que calgui aprofundir més en aquest tema, 
però sí que creiem que val la pena deixar clar que la nostra actitud no és o no ha estat un 
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posicionament en contra del Casino; al contrari, per nosaltres el Casino és una entitat 
històrica de la nostra vila que manté unes característiques que li han donat una essència 
que jo crec que el nostre Grup creu que amb aquesta modificació pot perdre. 
 
Nosaltres ens estimem el Casino tal com està i aquells que moltes vegades aixequen la 
bandera de “sóc del Masnou de tota la vida” doncs han de saber que segurament amb 
aquesta modificació de planejament, tot i que no ho vegin, perdrem el Casino de tota la 
vida. Gràcies. 
 
El Sr. Eduard García  
 
Sí, només per fer dos apunts, perquè ja he dit abans que no seré jo qui digui que l’informe 
tècnic no és correcte, perquè per mi tots els tècnics d’aquesta casa mereixen el major 
respecte per la seva feina. En tot cas, vull fer dues puntualitzacions a dos aspectes que ja 
ha manifestat el senyor Fàbregas: vostè deia que el document començava dient que 
aquestes esmenes han estat presentades fora del termini d’exposició al públic i és veritat, 
és així. Una altra cosa és que això no sigui motiu per no acceptar-les i, de fet, per això 
quan el tècnic proposa o informa o especifica el perquè proposa no acceptar les esmenes 
no fa referència a aquest punt, perquè aquest fet és un fet objectiu i, per tant, per això, no 
s’aplica. 
 
És a dir, aquestes esmenes no s’accepten no perquè s’hagin presentat fora del termini 
d’exposició al públic, sinó pels arguments tècnics que després els tècnics exposen. 
 
És evident que vostè, com tots els grups municipals, tenen tot el dret del món a presentar 
les esmenes que vostès creguin oportunes en el decurs de la tramitació d’aquest document 
com vostès ho han fet i, de fet, com així s’ha informat. 
 
I pel que fa a l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural, com vostè també ha 
explicat, m’agradaria posar èmfasi en el fet que aquest informe no es preceptiu. Que, 
malgrat no ser preceptiu, aquest Equip de Govern va demanar aquest informe a aquesta 
Direcció General, que aquesta Direcció General disposa del termini d’un mes per emetre 
l’informe i que s’ha superat amb escreix aquest mes i que, per tant, creiem que no hi havia 
motiu per demorar més la tramitació del document. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, respecte al tema d’esmenes o al·legacions. Jo, al meu 
entendre, i respectant l’informe tècnic, entenc que aquest comentari és absolutament 
gratuït, perquè no estem en termini d’al·legacions, estem en termini de tramitació plenari. 
 
I en el termini de tramitació plenari no hi ha al·legacions, i el termini de la tramitació al Ple 
és cinc dies per presentar esmenes i el nostre Grup va presentar les esmenes dins 
d’aquest termini i, per tant, aquest comentari que, efectivament, no s’ha utilitzat per rebutjar 
les esmenes és un comentari que no s’entén gens gratuït i que sobra de totes totes o, com 
a mínim, es podria haver complementat dient: no obstant això, les esmenes s’han 
presentat en compliment de la normativa vigent, cosa que algú ha callat, entenent que no 
interessadament. És clar que tenim dret a presentar esmenes, afortunadament, només 
faltaria que no tinguéssim dret a presentar esmenes, i ho farem sempre que ho considerem 
necessari. 
 
I respecte al tema de l’informe de la Direcció General de Patrimoni, jo vaig felicitar el 
Govern per demanar-lo i vaig dir que segons el meu criteri era una bona decisió demanar 
aquest informe, tot i que no era preceptiu. El que critico al Govern és que no hagi estat 
perseguint la Direcció General de Patrimoni, perquè no ha complert la seva obligació, ni 
que sigui per delicadesa cap a un govern que li demana opinió sobre elements protegits, i 
no l’ha aconseguit, si no en un mes en dos, i han passat més de tres mesos, eh, sense 
disposar d’aquest informe. Per tant, jo entenc que molt probablement el Govern no ha 
insistit prou davant de la Direcció General de Patrimoni. 
 
M’agradaria que li fes arribar el rebuig del nostre Grup Municipal en la seva actuació. 
Gràcies. 



 

  
18 

 
7) Proposta d’aprovació provisional de la modificac ió puntual del Pla general 
d’ordenació del Masnou referida als articles 246, 3 59 i 398 
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
8) Aprovació i reconeixement extrajudicials de les factures dels exercicis anteriors 

de manteniment i serveis 
 

El Sr. Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 
“Vist que a la Intervenció de l’Ajuntament del Masnou es troben pendents de tramitació 
algunes factures que corresponen a serveis i subministraments prestats en exercicis 
anteriors, tal com es detalla a l’expedient. 
 
Atès que les factures s’han emès en legal forma i originen una obligació legal de procedir al 
seu pagament, ja que en cas contrari s’originaria un enriquiment injust per a 
l’Administració. 

 
Vist que hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el pressupost 
de l’exercici 2013. 
 
Vist l’informe d’Intervenció amb data 27 de juny de 2013, en el qual s’estableix la viabilitat 
de l’expedient. 
 
Vist l’informe del Departament de Manteniment en què s’especifica la realització de les 
tasques. 
 
Vistos els fonaments de dret següents: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’hisendes Locals. 
- RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de pressupostos (art. 

60.2), el qual determina que correspon al ple de l’entitat el reconeixement 
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, 
operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Reconèixer extrajudicialment les factures esmentades en la relació adjunta,  del 
proveïdor EEEEE, amb NIF QQQQQ que s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen per import total de 2.053,20 euros: 
 
Aplicació pressupostària: 
2013 MS 16301 22706 Estudis servei de neteja 

Tercer 
QQQQQ  EEEEE  

Codi fact. Data reg. Fact. prov. Data 
prov. 

Explicació  

13001164 1 29/05/13 AJ 
2011/001 

18/11/11 FITA 1 PLEC TÈCNIC: ELABORACIÓ PLEC PER A 1.539,90 

    LA RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.  

13001165 1 29/05/13 AJ 
2011/002 

15/05/12 FITA 2 PROCÉS CONSULTIU:PARTICIPACIÓ CON- 513,30 

    SULTIVA EN COMISSIONS INFORMATIVA I SEGUI-  

    MENT DEL PROCÉS PREVI ENVIAMENT PLEC.   

 
 

    2.053,20 

El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP 
i GIM), 6 vots en contra (PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no 
adscrita). S’aprova per majoria absoluta. 
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La Sra. Judit Rolán  
 
Bona tarda. Tot plegat és una mica incomprensible. No vull pas que no se li aboni la factura 
pendent, ja que entenc, per l’informe de l’exregidor de Manteniment, que la feina va ser 
realitzada, però em desconcerta com es va fer aquesta adjudicació i el perquè encara es 
troba en tràmit aquesta factura. 
 
La meva abstenció no és més que per coherència, perquè el professional cobri el servei, 
però no pas perquè estigui a favor del tràmit que ha fet d’aquest tema l’Equip de Govern. 
Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre vot negatiu ha estat motivat bàsicament pel contingut de 
la documentació que forma part de l’expedient. D’una banda, l’informe de la intervenció 
municipal fa constar que en cap moment no es va donar al reclamant —perquè no va 
existir— I'aprovació de la despesa. També es fa constar que, encara que es va passar la 
proposta a Intervenció, aquesta va ser retornada a la unitat per manca d'informe justificatiu 
de necessitats, així com de I’acreditació del fet que es tractava d’una proposta a preu de 
mercat, ja que, en excedir el pressupost de 3.000 euros, no anava acompanyat de tres 
ofertes. 
 
Un cop es va retornar, diu també l’informe, no es va tornar a tramitar amb els documents 
que mancaven. 
 
Diu també l’informe que encara que es correspon a un contracte menor no es va procedir 
en el seu moment a la tramitació correcta de la despesa, d'acord amb les bases d'execució 
del pressupost. 
 
A la documentació també hi ha els informes dels responsables de Manteniment i de l’actual 
regidor de Manteniment, el senyor Jordi Matas, i, posteriorment, s’hi ha afegit un informe 
de l’anterior regidor de Manteniment, el senyor Ferran Flo.  
 
I de la lectura de tots aquests informes s’extreuen, almenys al nostre entendre, les 
conclusions següents:  
 
La primera és que el reclamant va efectuar alguns treballs relacionats amb la redacció dels 
plecs per a la recollida de residus i la neteja viària. 
 
La segona és que els treballs mai no van ser encarregats seguint el procediment legal 
establert i que fins i tot no se sap si el preu acordat es tractava d’un preu de mercat. 
 
La tercera és que sembla que els treballadors responsables de Manteniment no han 
intervingut ni en el procés de contractació ni en la fixació dels honoraris dels treballs a 
realitzar, almenys és el que diuen en els informes que signen. 
 
Per tant, entenem que les irregularitats esmentades són de suficient gravetat per justificar 
el nostre vot contrari. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el nostre vot ha estat en contra perquè creiem que aquí 
hi ha hagut una manca de transparència del Govern del Masnou en aquest tema, una 
manca de transparència històrica. 
 
Vull recordar que ja el 22 de maig de l’any 2012 aquest regidor va entrar una pregunta per 
escrit que llegeixo literalment. Deia: “La primera pregunta que ens agradaria que ens 
respongués és relativa a la relació del senyor TTTTT amb l’Ajuntament, el tipus de 
contracte i la seva durada, el procés de selecció emprat i el cost derivat. També voldríem 
saber els horaris en què desenvolupa la seva tasca per a l’Ajuntament, les hores que ha 
emprat en el treball present i el lloc on ha estat ubicat.” Torno repetir la data: 22 de maig 
del 2012. 
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Aquesta pregunta va ser reiterada en aquest lloc, en aquest Ple, el 19 de juliol del 2012, el 
20 de setembre del 2012, el 18 d’octubre del 2012, el 15 de novembre del 2012, el 20 de 
desembre del 2012, el 24 de gener del 2013, i només el 21 de febrer del 2013, després 
d’haver-me reunit amb el senyor Flo, vaig acceptar com a bona la seva resposta, però és 
clar, ve d’aquí. Vull aclarir que em vaig reunir amb el senyor Flo perquè el senyor Matas, 
que s’hi havia compromès, no em va donar cap resposta. En tot aquest temps no he rebut 
cap resposta. 
 
És clar, i ara sorgeixen unes factures i els informes que s’adjunten a les factures són, si 
més no, sorprenents. Jo crec que no aprofundiré més en el tema. L’exposició del senyor 
Màxim Fàbregas ha estat força aclaridora en aquest tema, però, és clar, nosaltres creiem 
que aquest senyor segurament tindrà dret a cobrar el treball, però nosaltres no som 
capaços de valorar si s’ha fet a satisfacció o no s’ha fet a satisfacció, tot i que algú ho 
manifesta. Ningú no ha vist el projecte i, el que és pitjor, es va demanar a l’anterior cap de 
Manteniment que redactés, segons consta en els informes, que redactés un altre informe 
que ningú tampoc no ha vist i estic segur que és força bo que el que hi ha fet. 
 
I ara, a sobre, el nou regidor de Manteniment n’ha demanat, amb cost a les arques 
municipals, un de nou. Com era allò, senyor Birba, que va dir quan va arribar el 2011? Al 
Masnou fa quatre anys que no hi ha contracte de neteja viària ni d’escombraries, tenim una 
prioritat: és la d’enllestir els plecs de clàusules corresponents i licitar-los tot seguit perquè 
siguin operatius. No, no, de plecs de clàusules no n’han fet, eh. Miri, el del senyor TTTTT, 
el del senyor BBBBB i el que estava donant el senyor Matas, serà per plecs de clàusules! 
Una altra cosa és la data, que ja fem una miqueta tard. 
 
Nosaltres no hem donat suport a aquesta proposta, tot i que creiem que, si el senyor 
TTTTT ha fet la feina, ha de cobrar, però no hi hem donat suport perquè nosaltres entenem 
que aquí s’haurien de depurar algun tipus de responsabilitats del que ha passat. I creiem 
que en aquest tema no han estat depurades les responsabilitats ni polítiques ni 
administratives. Volem que en quedi constància. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Només vull precisar una cosa, que vostè també el va contractar per redactar el plec 
d’escombraries o col·laborar amb el plec d’escombraries, que evidentment sí que hi va 
haver un error de procediment, però el senyor TTTTT va fer la feina per la qual se li va 
demanar assessorament en el plec i, després, la segona factura, va ser per fer reunions 
amb els regidors, en què vostè va ser inclòs, vostè va participar en una reunió en què hi 
havia el senyor TTTTT. És cert o no? Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Jo, perquè és que esperava una resposta, però respondré quan sigui el meu torn de 
paraula. Al senyor Birba, miri, primer, que quedi clar, perquè ni jo ni el govern anterior no 
vam contractar el senyor TTTTT per fer ni per redactar cap tipus de document. Això ha de 
quedar clar, perquè contractar significa fer un procediment mitjançant el qual es valora una 
oferta, se signen uns compromisos i s’abonen uns diners. El que sí que vam fer nosaltres, 
senyor Birba, és que aquest senyor, que és del Masnou i que té vinculacions amb el món 
de la logística de la neteja d’escombraries, es va oferir a valorar el plec que nosaltres 
estàvem redactant i, com que va ser un oferiment gratuït, sense cap cost, jo vaig estimar 
oportú que hi fes una ullada. També he de dir que el seu informe no va ser satisfactori i no 
es va tenir en compte, però no va costar cap euro, ni tan sols va ser contractat, que en 
quedi constància. 
 
Respecte al que vostè qualifica com a errades de procediment, miri, una errada de 
procediment és quan tu fas la tramitació i te’n descuides una part, però és que aquí s’han 
descuidat tota la tramitació. És que aquí ni tan sols han fet una cosa tan simple com es 
contrastar altres ofertes. Vejam, és que jo crec que s’hauria de matisar i que quedés 
constància que el que aquí ha passat és que s’ha nomenat a dit una persona per fer una 
tasca per a la qual possiblement està qualificada, però no s’han seguit els procediments 
legals que estableix la normativa que qualsevol ajuntament hauria d’emprar. Gràcies. 
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9) Aprovació i reconeixement extrajudicials de fact ures d’exercicis anteriors 

corresponents a diversos de departaments 
 

El Sr. Llorenç Birba Fonts, regidor delegat d’Hisenda, llegeix la proposta següent: 
 

“Vist que a la Intervenció de l’Ajuntament del Masnou es troben pendents de tramitació 
algunes factures que corresponen a serveis i subministraments prestats en exercicis 
anteriors, tal com es detalla a l’expedient. 
 
Atès que les factures s’han emès en legal forma i originen una obligació legal de procedir al 
seu pagament, ja que en cas contrari s’originaria un enriquiment injust per a 
l’Administració. 

 
Vist que hi ha cobertura pressupostària per atendre aquestes obligacions en el pressupost 
de l’exercici 2013. 
 
Vist l’informe d’Intervenció amb data 2 de juliol de 2013, en el qual s’estableix la viabilitat 
de l’expedient. 
 
Vistos els fonaments de dret següents: 
 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

- RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 

 
- RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es regula el Reglament de pressupostos 

(article 60.2), el qual determina que correspon al Ple de l’entitat el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació 
pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera. 

 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.  Reconèixer extrajudicialment les factures esmentades en la relació adjunta, les  
quals s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen i per import total de 
3.506,87 euros: 

 NIF TERCER DATA 
FACTURA 

NÚM. 
FACTURA DESCRIPCIÓ DEL FETS IMPORT PARTIDA 

06/07/2012 XXXXX FFFFF  2012/11 03/062012 SERVEI RETIRADA VEHICLES 
PART FIXA JUNY 2012 

3.390,80  PL 13200 
22604 

        
26/09/2012 DDDDD TTTTT  2012/357 20/09/2012 PENAL ABREUJAT 136/09. 

INDEMNITZACIÓ PER 
RESPONSABILITAT CIVIL 

    116,07 SC 92090 
22604 

     AUTOR D'UN DELICTE 
D'USURPACIÓ EN UN EDIFICI 
MUNICIPAL  

  

        

      3.506,87  

 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, PP, GIM i de la regidora  no adscrita) i 3 vots d’abstenció (ICV-EUiA). S’aprova 
per majoria absoluta. 
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la ses sió del Ple fora de l’ordre del 
dia i prèvia declaració d’urgència  
 
El Sr. Pere Parés  
 
Senyores i senyors regidors. Abans de passar al bloc de control d’òrgans de govern, els 
proposo passar d’urgència el canvi de data del Ple del mes de setembre, que seria 
retardar-lo una setmana, i això ve motivat, principalment, en primer lloc, perquè la setmana 
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de comissions informatives ens cauria enmig de la setmana de la Diada Nacional, i amb els 
actes que tenim previstos com a ajuntament i els que es pensen fer, doncs seria jo crec 
que treure-hi importància. I en segon lloc, perquè la confecció dels expedients de cara a les 
comissions informatives implicaria que estiguessin fets la darrera setmana d’agost i, per 
tant, convocar l’1 i el 2 de setembre. Doncs, si els sembla bé, primer ratifiquem la urgència 
de l’acord. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta amb el resultat següent: 20 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per 
unanimitat, majoria absoluta. 
 
a) Canvi del dia del Ple del mes de setembre de 201 3 
 
El senyor Pere Parés i Rosés, alcalde, llegeix l’acord següent:  
 
Tal com es va dictaminar ahir a la Junta de Portaveus, s’adopta l’acord de canviar el dia del 
Ple ordinari del mes de setembre, que queda de la manera següent: dijous 26 de setembre 
de 2013, a les 20 h. 
 
Així mateix, es modifiquen els dies de les comissions informatives, que queden de la 
manera següent: 
 
- Comissió Informativa de Foment i Manteniment i Serveis, dilluns 16 de setembre de 2013. 
- Comissió Informativa de Comunitat i Persones, dimarts 17 de setembre de 2013. 
- Comissió Informativa d’Administració i Finances, dimecres 18 de setembre de 2013. 
 
La Junta de Portaveus es farà el dia 25 de setembre de 2013, a les 20 h. 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, ERC-AM, 
PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita). S’aprova per unanimitat, majoria 
absoluta. 
 
10) Control dels òrgans de Govern municipals 

a) Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i  les preguntes de la 
sessió anterior 

 
El Sr. Ferran Flo 
 
Bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Era per donar resposta al senyor Avilés a les 
consultes que va fer l’últim dia en l’últim Ple. 
 
Pel que fa a la Dogi, pel tema de la possible presència de mosquit tigre. El dia 11 de juliol, 
fa una setmana, amb la tècnica de l’Ajuntament, la tècnica municipal, i un tècnic de 
plagues, vam anar a mirar si hi havia evidències de mosquit tigre i el que sí que hi havia és 
llocs on n’hi podia haver: rodes velles, contenidors abandonats amb aigua dintre, aigües 
residuals, i allà sí que hi vam veure larves, el que passa és que no es van poder identificar, 
amb els mitjans que portàvem, si realment eren tigres o eren de mosquit comú. 
 
El que sí que vam fer llavors, posteriorment, va ser contactar amb l’empresa Kirstad per 
dir-los que treguin tots aquells objectes que poden ser susceptibles de poder contenir 
larves de mosquit tigre. Fins aquí són les actuacions que han fet. 
 
Llavors, pel que fa a la zona de Lluís Millet, Buenos Aires, Mare de Déu del Carme i tal, 
sobre la presència o no de rates i, en fi, de totes aquestes plagues, hi vam anar també. El 
de l’empresa de plagues hi va anar a mirar, va estar posant esquers de control per veure si 
realment hi havia alguna evidència també de rosegadors i van dir que no se n’havien vist. 
Únicament en una casa particular sí que n’hi van trobar, hi van posar un esquer i allà sí que 
es va agafar una rata, però al carrer, com si diguéssim, no hi ha aparegut cap més rata. 
D’acord. Gràcies. 
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El Sr. Pere Parés  
 
D’acord. Entenc que les altres preguntes han quedat contestades en temps i forma?  
 

b) Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de G overn. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bona nit de nou. En primer lloc, al regidor de Manteniment i Serveis. Atès el deteriorament 
que pateix el nostre municipi, en especial l’asfalt en molts indrets, voldria saber si les obres 
de millora i reparació que s’estan duent a terme responen a una demanda in situ o bé si, al 
contrari, hi ha una planificació per arreglar el que ja està malmès per tal d’evitar-ne un 
major deteriorament. No sé si existeix aquest pla al nostre municipi. És la pregunta. 
 
En segon lloc, al regidor de Seguretat Ciutadana. Al Masnou Alt, entre els carrers de 
Montserrat Roig i carrer del Terol, en aquella zona, que ha estat asfaltada recentment, fa 
quatre o cinc anys, els veïns es queixen que en molts moments del dia, sobretot a la nit, els 
cotxes hi passen a una gran velocitat i en direcció contrària. Ho dic per si en tenien 
constància des de la Policia i si s’hi havia fet alguna actuació o està prevista, ja que 
considero que és un perill. 
 
I, finalment, a la regidora d’Ensenyament. Ara que ha finalitzat el curs, m’agradaria 
conèixer una mica el balanç dels nostres centres educatius i especialment del Sol Solet, ja 
que és el primer any amb la nova empresa de gestió, amb el nou model de gestió. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Hola. Bona nit. Vejam, tenia una sèrie de preguntes i algun suggeriment per a l’Equip de 
Govern. 
 
Entre les preguntes, una: es va fer un concert alternatiu, que crec que va ser el dia 28 de 
juny, a la zona de Pau Casals, a les pistes, i bé, aquest concert sembla que va provocar 
queixes entre els veïns. Jo he parlat amb alguns i, bé, vaig arribar aquell dia tard al 
Masnou, per circumstàncies, i encara hi havia el concert, la música al màxim, en marxa, no 
sé si eren passades les tres o les quatre de la matinada. 
 
Llavors, volia saber, és clar, totes les molèsties que s’han causat, si és un tema que estava 
ben previst, si estava controlat. Volia saber si el concert tenia els permisos oportuns, si els 
límits horaris que es van concedir s’han respectat, si s’hi ha fet alguna cosa o qui ho ha fet i 
quin resultat ha tingut per respectar aquests límits horaris. També, volia saber els decibels 
que es van emprar i que van causar tantes molèsties als veïns. Si se’n va emetre algun 
informe o es va limitar en alguna Junta de Govern Local en què no hagi pogut assistir o no 
se me n’hagi passat l’acta, si es van limitar els decibels per a aquest acte i si algú d’aquest 
Equip de Govern ho va controlar. 
 
Volia saber també com es va vetllar per al compliment de tot això i, també, una cosa que 
em preocupa especialment: em van comentar que hi havia menors que van prendre alcohol 
a la zona. Jo no ho vaig veure, però m’ho van comentar dos veïns per dos llocs diferents. 
Jo no sé si hi va haver venda de begudes alcohòliques, si aquesta venda va ser regulada 
ni si es va controlar adequadament perquè els menors no prenguessin mal prenent alcohol. 
Potser no ho van fer dins del concert i ho van fer fora en botellón. Tampoc no ho puc dir 
perquè no ho sé, però el cert és que hi havia menors que havien pres alcohol dins de la 
zona del concert. M’agradaria que em donessin algunes respostes, vejam què ha passat 
amb aquest tema. 
 
Després, tinc una queixa o un petició. M’agradaria que es revisés un tema d’un veí del 
Masnou, un comerciant del port, en concret és el pub el Cubik. El Cubik és un negoci 
relativament nou d’un emprenedor d’aquí, de la zona, que va fer una inversió molt 
important per fer el pub al port. S’ha esforçat molt la família per treballar-hi i està patint les 
conseqüències, com altres establiments, de la crisi, han baixat les visites. El tema de 
l’aparcament del port, comenten els comerciants, és un problema que, sobretot per segons 
quin tipus de clientela, provoca que perdin facturació, perquè és car el pàrquing i costa de 
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pagar. Una cosa és anar a un restaurant de luxe i, doncs, es paga, la factura és petita en 
comparació, però quan es tracta de gent jove, els costa de pagar i, en concret, aquest 
empresari em va comentar que ha fet una petició a l’Ajuntament que li ha estat denegada, 
perquè volia reduir l’aforament del seu local. 
 
Què passa? Té un aforament determinat de 150 places i escaig, i sembla que aquest 
aforament l’obliga a tenir dos vigilants de seguretat. Li ha baixat la facturació i volia reduir 
l’aforament per abaixar la factura i no haver de pagar dues persones de seguretat i reduir-
les a una. Aquest tema sembla que el va revisar l’enginyera municipal i li ha estat rebutjat 
al·legant un tema de terrasses. Però és que és un tema de lògica. 
 
A mi m’agradaria que es prengués interès polític a revisar aquest tema, perquè és una 
persona que hi ha invertit molts diners, que dóna ocupació a gent d’aquí, del poble, i penso 
que val la pena que, com a mínim, cuidem els nostres empresaris. 
 
Després, tenia una altra pregunta. L’altre dia van presentar aquí una moció els nostres 
companys d’aquí, de la dreta, van presentar una moció i, bé, es va despertar una curiositat. 
Va ser una moció que va provocar un rebuig entre la part del personal d’aquesta sala, es 
van aixecar i va fer despertar un tema que fins ara no ens havíem plantejat. 
 
És clar, la moció va ser per declarar-se a favor de la interrupció de l’embaràs, ens hi  vam 
posicionar en contra, vam explicar els nostres motius i això ens ha despertat una curiositat 
que ens agradaria que ens contestés la senyora regidora de Benestar Social. És per saber 
realment en aquest poble què ha pogut passar amb les interrupcions d’embaràs els últims 
anys, si hi ha algun tipus d’estadística que sigui coneguda per l’Ajuntament, si a través de 
Serveis Socials s’han assessorat noies amb problemes d’aquesta mena, i això ja no és 
privat, és una competència, entre d’altres, que pot tenir l’Ajuntament, o a través del CAP si 
se’n té coneixement i, bé, per saber si aquestes dades es coneixen i, si no es coneixen, ja 
ens preocuparem de trobar-les i saber quanta gent s’ha atès, quantes noies amb 
problemes d’embaràs s’han atès, quantes noies s’han pogut reconduir i ajudar-les, i si hi ha 
hagut resultats positius, és a dir, per evitar avortaments en aquest sentit. Ens agradaria 
conèixer aquest tema. 
 
Després, un suggeriment. En el tema de les subvencions d’entitats, he vist, de les Juntes 
de Govern Local o d’altres entitats, les subvencions que s’atorguen a diverses entitats del 
municipi i penso que les subvencions, tal com s’atorguen, la informació que es dóna és una 
mica incompleta i jo penso que seria millorable. 
 
De les subvencions a entitats s’anomena només o s’esmenta només la subvenció 
econòmica: 100, 200, 1.000 euros. Hi ha entitats d’aquestes que tenen també locals 
municipals. Jo penso que s’hauria de valorar en espècie el que significa també tenir un 
local. Qui cobra una subvenció de 3.000 euros i té un local, doncs cobra 3.000 de 
subvenció més el benefici que té pel local, unes despeses amb uns metres quadrats i unes 
despeses que pugui tenir de llum, etcètera, si són pagades per l’Ajuntament. 
 
I també ens agradaria que d’alguna manera o d’una altra es pogués ponderar una 
valoració. Quan s’atorguen les subvencions i quan se’n fa un resum d’una manera visual, 
per saber l’impacte, d’alguna manera, l’impacte que aquesta subvenció que es dóna a 
qualsevol tipus d’entitat té en el poble. Mesurar-ho d’alguna manera o acompanyar-ho amb 
alguna petita fitxa que digui els beneficis que té dins el seu entorn, si aquesta entitat ha fet 
aquests actes o un tipus de resum que acompanyi la informació de l’entitat que ha rebut 
una subvenció que li hem donat entre tots els masnovins. 
 
Després, tenia un tema més. En aquest tema vaig protestar, he protestat amb una carta en 
el meu article d’El Masnou Viu pel tema de la inundació de banderes estelades en espais 
públics. A la carta o a la meva intervenció ho explico adequadament, però s’ha ocupat 
durant aquestes festes d’una manera totalment inadequada i inapropiada l’espai públic del 
Masnou. Les faroles del passeig Marítim i del Camí Ral s’han ocupat amb banderes 
estelades. Bé, penso que, qui vulgui defensar les seves idees, a mi em sembla molt bé, pot 
posar-ho al balcó de casa seva, en una samarreta o com millor li sembli això, no hi tinc res 
a dir, però ocupar l’espai públic d’aquesta manera ho trobo, com a mínim, molt poc adequat 
i molt poc sensible, entre altres coses perquè no tothom comparteix això, però, 
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principalment, perquè l’espai públic no és per a això, l’espai públic el tenim per a altres 
coses. Si demà ve una altra persona, un altre grup, qui sigui, i vol ocupar l’espai públic per 
a qualsevol altre tema, és igual quin, amb quina autoritat li direm que no ho pot fer? Amb la 
mateixa autoritat que ho han dit als altres? 
 
Aquí hem de ser coherents i l’espai públic entenc que és de tots. 
 
Després, tenia un últim tema, i amb això acabo, una suggeriment. Sembla, i no en tinc 
dades i m’agradaria si vostès poden aconseguir-les, que últimament s’està multant molt la 
gent que passa per la carretera per Montgat. El radar, no sé què passa però les multes 
cauen a dreta i esquerra. A mi me n’han caigudes cinc. És clar, cinc, i a més 
incomprensiblement, perquè jo no corro. Però, bé, comentant-ho veig que és un tema que 
no és infreqüent, és bastant habitual. És transversal. És clar, llavors, un tema com aquest, 
transversal, jo no sé si aquest radar és de l’Ajuntament de Montgat o de qui és? 
 
Jo penso que, com a mínim, d’alcalde a alcalde, alguna cosa s’hauria de parlar. Jo no dic 
que no s’hagi de multar la gent que no respecta la velocitat, per descomptat, però, és clar, 
quan un entra a l’autopista i va en frenada, és que no pot entrar a quaranta, és impossible, 
és impossible, i allà: raca! Allà, caus. Bé, jo penso que aquest tema no sé quants veïns del 
Masnou està afectant, jo sóc un gran afectat però de gent del meu entorn n’hi ha diversa 
d’afectada. Penso que, com a mínim, valdria la pena fer una gestió d’alcalde a alcalde per 
vetllar per la salut econòmica de la gent que conduïm i passem per aquesta carretera. 
 
És un suggeriment. Espero que el senyor alcalde pugui fer alguna acció amb les bones 
relacions que tingui amb els veïns del nostre poble. Gràcies. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo volia fer una pregunta sobre el darrer Ple referent als 
habitatges de la Colomina. S’hi ha fet alguna actuació? Jo els he de dir que vaig estar in 
situ passejant per allà —els veïns m’hi van convidar— i, realment, és bastant deplorable, 
vull dir, que hi ha casetes amb rates, bé, ja ho saben vostès, tots. S’hi ha fet alguna 
actuació? Ho pregunto, d’acord? 
 
Ja que estem parlant d’aquella zona i, és un suggeriment que se m’ocorre ara, perquè 
passejant per allà veus que els pisos de protecció oficial, ja que són de protecció oficial, o 
sigui, és a dir, en no ser d’alt nivell no vol dir que tinguin mal gust. La gent pobra no té mal 
gust, però sembla que els balcons estan, és veritat, vull dir, no té res a veure amb el fet de 
tenir diners o no tenir-ne. Els balcons dels pisos de protecció oficial fan pena, hi ha de tot 
allà. 
 
Doncs una mica de cura o algun reglament o alguna cosa. No sé què s’hi pot fer des de 
l’Ajuntament, però vull dir que sembla el traster de casa. No tenen enlloc més on col·locar-
ho? Doncs quan facin pisos de protecció, que comptin amb això, perquè, és clar, aquests 
pisos queden fatal! I amb raó els veïns que estan pagant allò diuen: home, una mica de 
cura! Ja estem bé, però... L’ètica si us plau. Gràcies. 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. Jo tenia quatre preguntes que passo a 
formular a l’Equip de Govern. 
 
Al senyor Oliveras, li voldríem demanar un informe econòmic de les despeses de la Festa 
Major, si pot ser desglossada per activitats. 
 
Al senyor Fàbregas i al senyor Lugo, els demanaríem una coordinació pel tema següent: 
hem detectat que en alguns trams de l’N-II, a les entrades al poble, els voldríem demanar 
un reforçament de la senyalització de la prohibició de girar a l’esquerra perquè hi ha molts 
conductors, sobretot el cap de setmana, que són del poble, i s’equivoquen en les vies 
d’entrar al poble i provoquen situacions que poden ser greus. 
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A l’avinguda del President John F. Kennedy estan molt acostumats que la gent es coli cap 
allà i fa uns quants dies va haver-hi un accident bastant preocupant. Per tant, jo crec que 
un dels temes seria reforçar aquesta senyalització perquè, si bé és cert que sí que hi 
existeix, és poc visual, la gent es despista i entra. 
 
A la senyora Folch li voldríem demanar disposar d’una còpia de tots els decrets d’Alcaldia 
que afectin canvis i adscripcions al lloc de treball dels treballadors, o sigui, la gent de la 
casa que ha estat canviada de lloc de treball o que ha modificat substancialment les seves 
funcions durant els darrers dos anys. 
 
I al senyor Flo, una pregunta: ens ha arribat una informació dient que s’han suprimit les 
urgències de l’àrea bàsica de salut del Masnou, que no hi ha servei d’urgències. Voldríem 
saber si és certa aquesta informació o si és un rumor i què en sap. Gràcies. Bona nit. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, per reiterar dues coses que vaig dir a l’últim Ple. La 
primera es referia a l’aparcament davant de l’edifici municipal de Roger de Flor. Venint cap 
aquí hi havia dues motos, una furgoneta i dos cotxes aparcats, o sigui, que continuem 
exactament igual que fa un mes. Llavors, torno a fer el mateix prec: o es regula o s’actua, 
hi ha les dues actuacions.  
 
També vaig parlar en el mateix sentit que la Comissió d’Honors i Distincions havia fet un 
acord per anomenar l’indret justament davant de l’edifici municipal de Roger de Flor com la 
plaça dels Mestres del Masnou i volia saber en quin estat està aquesta demanda de la 
Comissió d’Honors. 
 
En tercer lloc, a banda de la petició que ha fet el grup situat en aquest hemicicle a la nostra 
esquerra, demano que les demandes tècniques es tractin d’acord amb la normativa vigent i 
d’acord amb els criteris vigents i sense cap ingerència política. Ho dic perquè suposo que 
no ha estat intenció del regidor..., no, em refereixo al tema del port, suposo que no ha estat 
intenció del regidor, però es podria entendre d’aquesta manera. Jo entenc que el local o té 
dret o no té dret a tenir un aforament d’un tipus o un altre, però aquí els polítics poca cosa 
tenim a fer-hi i no hem d’influenciar en absolut en aquests temes. 
 
En tercer lloc, voldríem demanar al senyor alcalde que, en nom de tots nosaltres, dediqués 
unes paraules avui, 18 de juliol, setanta-setè aniversari de l’aixecament rebel, a tots aquells 
catalans i catalanes, i especialment masnovins, d’origen o adopció, que donaren la seva 
vida en defensa dels valors de la democràcia, la llibertat i en defensa de les institucions 
catalanes. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. En atenció que vénen les vacances, he limitat el meu torn de 
preguntes únicament a dues. 
 
La primera, és per demanar al Govern municipal que, tal com han fet altres municipis, 
realitzi les actuacions necessàries per tal de determinar, amb la major fiabilitat i en el 
menor termini possible, el nombre i la ubicació dels habitatges “desocupats” existents al 
Masnou, tenint en compte, entre altres aspectes, el fet que no hi hagi persones 
empadronades, que el consum d’aigua corrent sigui igual o inferior a 5 m3, o que no tinguin 
donats d’alta serveis essencials com ara els subministraments d’electricitat i aigua. 
 
I la segona, és en relació amb el Pla especial del Casino del Masnou que s’acaba 
d’aprovar amb el nostre vot en contra, i davant la negativa del Govern a incorporar dades 
urbanístiques que per al nostre Grup són necessàries, fem al Govern les preguntes 
següents: Quina és la superfície real de la parcel·la i quin és el sostre total construït? Quina 
és la superfície ocupada per la part de la finca sotmesa a protecció i quin és el sostre 
construït en aquesta superfície? Quina és la superfície ocupada per les edificacions 
situades a la part de la finca no sotmesa a protecció i quin és el sostre construït? I, 
finalment, quina és la superfície ocupada pels elements exteriors protegits? Gràcies. 
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El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. El 29 d’abril d’aquest any vaig demanar que fos incoat un 
expedient disciplinari a un treballador d’aquest Ajuntament. Vaig demanar, a més, que fos 
instruït i tramitat per persones alienes a aquest Ajuntament. A dia d’avui encara no en 
sabem res i voldríem, doncs, saber si està obert, quin és l’estat de tramitació i quina és 
l’Administració a la qual pertany l’instructor del cas, en el cas que hagi estat nomenat. 
 
El nostre Grup ha llegit a El Masnou Viu i ha vist el reportatge que s’ha fet a la Comissió de 
Festes. Ens ha sorprès gratament la iniciativa i creiem que ha estat molt bona, però també 
ens ha sorprès la presència de la fotografia de la regidora Sílvia Folch, membre d’Esquerra 
Republicana, com vostè, senyor Oliveras, que és el responsable de Cultura. Llavors, 
voldríem saber si forma part de la Comissió de Festes aquesta regidora. La pregunta és 
concreta: si en forma part, no faci aquesta cara, vull dir, si en forma o no. 
 
Veig que és fàcil deixar-lo astorat a vostè. Miri, no passa res. Miri, és tan fàcil com que em 
digui si és o no és. Si em pot aclarir els dubtes. 
 
Ben sabuda és l’obsessió d’aquest Govern amb el compliment de la legalitat, no sempre, 
amb les concessions de la platja, amb algunes concessions, i la seva avidesa, si més no 
sancionadora. 
 
És incomprensible, però, que aquesta exigència no la tingui per temes, com per exemple, 
la normativa dels jocs infantils que hi ha a la platja. Miri, ens referim al joc infantil que hi ha, 
en concret, ubicat davant del carrer del Pintor Villà, a la platja. Aquest joc és un espai 
significatiu, perquè va ser instal·lat a petició del Ple del Consell dels Infants l’any 2006 i 
actualment es troba envoltat d’una xarxa taronja que n’impossibilita l’ús. Entenem que és 
una mesura de seguretat i la respectem, però el que ens agradaria, doncs, és que es 
reparés, perquè els nostres infants en puguin gaudir, sobretot ara, a l’estiu, quan en fan 
més ús. 
 
També la manca de manteniment passa factura a la piràmide que hi ha ubicada 
aproximadament al costat de la guingueta número 3, on, a més, hi ha risc que algun menor 
prengui mal. M’agradaria que se solucionés. Per això, senyor Oliveras, demano que doni 
les ordres oportunes perquè els jocs siguin reparats. Gràcies. 
 
La Sra. Núria Fusellas  
 
Bona nit. Jo només volia fer una pregunta: m’agradaria saber quins són els criteris per 
incloure els actes a l’agenda de la pàgina web de l’Ajuntament i també d’El Masnou Viu. 
Gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Sí. És per contestar a la senyora Judit Rolán, referent a l’asfalt dels carrers. Actualment 
estem realitzant un plec de via pública. De fet, a dia d’avui han començat a obrir els sobres, 
s’han presentat vuit empreses i tot el tema del que és asfaltatge, juntament amb reparació 
de les voreres, que en moltes parts del poble estan fetes malbé, formen part d’aquest plec. 
Per tant, estem ara obrint els sobres i tot el procés que ara ens comporta. Per tant, tot 
aquest tema d’asfaltatge té moltes parts. Sí que hi ha un programació feta de les urgències 
i actuarem en les urgències principalment, i després ja anirem veient el que podem fer per 
una altra banda. S’ha actuat ja en els punts en què hi havia perill en aquest sentit, eh, pel 
que és el poble en si, ho tenim detectat tot, ho tenim tot planificat, tant voreres com asfalt, 
en el que són trams. I també, ho repeteixo, en les voreres, pel que fa als arbres, i això ho 
farem per tot el poble, no és només en una zona del poble, sinó que el que tenim 
fotografiat i detectat és a tot el poble, en aquest aspecte. 
 
D’altra banda, per contestar a la senyora Carme. Jo, per la meva part, diré que s’ha previst 
en el que vam estar parlant del desbrossament de la part del darrere dels pisos, de les 
cases que hi ha a la Coromina, la previsió de l’empresa és per a aquest dilluns. 
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Els veïns ja estan avisats que es faran aquests treballs, en el sentit que, si veuen gent 
parada, que no s’espantin, sinó que el treball ja es farà. És un treball intens, però es fa, en 
aquest sentit, tal com vam acordar amb els veïns. 
 
Finalment, per contestar al senyor Suñé. Efectivament, tenim detectada la qüestió de 
Mestres Villà. Si no ho recordo malament, aquest va ser... Només és per contestar-li que 
actualment està encarregada la reparació. Quan vam encarregar la peça ens van dir que 
trigaven un mes a servir-nos-la, i això va ser a finals de juny. Esperem que a finals d’aquest 
mes la puguem tenir per poder fer la reparació. La peça, pel que fa a l’import, es van haver 
de mirar diversos pressupostos i puja uns diners. 
 
També, per desgràcia, es va fer malbé per practicar un esport que s’hi posen a sobre amb 
cordes i en penjar-se les cordes entre l’arbre i el joc infantil, es va tensar el joc infantil i es 
va trencar. Sí és que, diguéssim, de vegades, comportaments incívics ens han perjudicat 
en aquest sentit i, pel que fa a la resta, és el mateix, que hi ha coses que ja hem anat 
reparant i continuem fent-ho. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Sí, per aquí també contestaran. A la Coromina, senyora Martínez, a part que hi estan fent 
inspeccions els tècnics de sanitat, ja hi ha anat la Policia, ja hi estan passant, a part que 
estem mantenint reunions estables amb el conjunt de veïns. Les actuacions importants 
vindran al setembre, com li deia el regidor Matas, de desbrossament de tot aquell sector 
d’allà. En funció de tot això, anirem actuant dintre de la nostra capacitat. 
 
Per aquí també hi ha contestes, però jo, ja que tinc el micro obert... Jo no tenia previst 
expressar cap sentiment respecte de la data d’avui, que és una data que... En fi, jo el 18 de 
juliol no ho tenia previst, però, senyor Serra, si em demana l’opinió de l’alcalde d’aquest 
consistori, vull dir-li que desitjo que mai més tornin a passar coses com aquestes. El fet 
que avui en puguem parlar i el fet que avui moltes generacions, gràcies a Déu, no hagin 
conegut tot això, no ens ha de fer obviar que venim d’aquí, que va haver-hi molt de 
patiment per un aixecament contra un govern legalment constituït el 1936. 
 
Per tant, li reconec que avui és un dia trist, però, gràcies a Déu, també li he de reconèixer 
que és un dia que cada vegada queda més llunyà, tot i que han quedat les ferides 
d’algunes generacions de gent amb unes edats avançades, doncs encara estan marcades. 
 
Desitjo, com a alcalde del poble, que uns fets així mai no tornin ha succeir mai més en la 
nostra història. No sé si amb això... Però, en tot cas, he recollit la seva proposta i sí que era 
bo, si vostè m’ho demanava, que quedés palès en l’acta d’avui algun tipus d’esment a uns 
fets del 18 de juliol. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Una precisió al senyor Suñé, que em sembla que ara que estàvem examinant la revista. 
Primer de tot, vull dir-li que no, que la persona que encapçala la Regidoria de Joventut 
participa en la Comissió de Festes, perquè, evidentment, hi ha actes adreçats a la gent 
jove i també participa econòmicament en aquesta Festa Major, per tant, està ben 
justificada la seva presència a les reunions. 
 
I vull dir-li que s’ha comprovat que la persona de la foto no és ella, sinó que és una persona 
de la Federació del Comerç d’aquí, del Masnou, també coneguda per tots nosaltres, però 
que no és ben bé la mateixa persona. 
  
Hi ha alguns aspectes que ja contestarem també de les diferents preguntes que s’han 
formulat per escrit, eh. I només vull dir al senyor Federico de las Heras que, pel que fa a tot 
el tema que va afectar la festa alternativa dels veïns de Pau Casals, s’ha parlat amb el 
veïnat i s’han concertat diferents reunions per al mes de setembre per parlar de tots 
aquests espais públics que tenim en aquella zona. 
 
I, només una precisió, que no se m’enfadi el senyor Serra, perquè compartim formació 
similar. Jo crec que aquí hem de celebrar, bé, jo crec que hi ha una part de condemna i 
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una part de celebració també. Del 19 de juliol al maig del 1937, aquest país va ser gairebé 
lliure durant aquell període. Evidentment també té aspectes complicats durant els primers 
mesos, però fins al maig del 1937, aproximadament, Catalunya va viure una situació 
gairebé de sobirania. 
 
La Sra. Noemí Condeminas  
 
Sí. Bé, jo és en resposta al senyor Federico de las Heras. Estic encantada. Si li ha entrat la 
curiositat gràcies a aquesta moció o a l’actitud que algunes persones d’aquesta sala vam 
mantenir a l’últim Ple, perquè així, potser si li ve de gust, doncs l’insto que es llegeixi tota la 
Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, i veurà que és una llei seriosa, que articula i que té 
molt quadriculats els requisits fonamentals en què ara mateix està permesa la interrupció 
voluntària de l’embaràs i, dit això, faig només referència a l’article 13, que diu que qui 
practica això és un metge, un especialista i que ho porta a terme un centre sanitari públic, 
cosa que evidentment sap. 
 
Per tant, l’Ajuntament no té cap mena de potestat de res ni cap informe que ens pugui 
donar cap dada. És més, és que incorreríem en el fet del tema de la protecció de dades. Si 
bé és cert que fa pocs dies vaig estar revisant memòries tant de la Regidoria d’Igualtat com 
de la Regidoria de Benestar Social, no s’ha produït, en aquest municipi, almenys l’any 
passat —puc buscar més enrere—, cap demanda referent a aquest tipus, sí demandes 
d’ajuts de mares solteres i de mares d’altre tipus, però no demandes de consultes en 
referència a la interrupció voluntària de l’embaràs. 
 
Entenc que aquestes demandes les dones probablement les fan al lloc on els pertoca, que 
és el CAP, i moltes fins i tot fora dels mateixos centres sanitaris del poble. Tristament, 
potser aquesta regidora que parla, espero que no hagin d’anar fora, que puguin fer 
aquestes consultes aquí, perquè la llei dóna tota la informació sobre drets, sobre 
prestacions, sobre suport de la maternitat i, si finalment decideixen que volen interrompre’l, 
doncs, els donen les facilitats que la llei permet. 
 
No obstant això, jo li ho respondré. Demanaré al CAP si hi ha algun tipus d’informe que 
puguin tenir, però és evident que sense incórrer en la protecció de dades no tindrem més 
informació que la que tenim. 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Només per a la senyora Crespo. La pregunta que m’ha fet sobre els decrets d’adscripció ja 
la va fer al setembre de l’any passat. M’ho ha demanat de dos anys enrere. Entenc que és 
de l’últim any o igualment hi incorporem els que ja li havíem facilitat? Últim any. D’acord. 
Gràcies. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Jo només volia agrair al senyor Oliveras la seva benevolència en la resposta que m’ha 
donat perquè em mereixia la fuetada i vull dir-li que jo no hauria estat tan benèvol si 
hagués estat al revés. Per això li vull reconèixer aquesta suavitat a la meva lliscada. 
 
A proposta de la presidència, es proposa fer un recés de cinc minuts. 
 
11) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per declarar persona non 

grata la delegada del Govern Espanyol a Catalunya 
 
El Sr. F. Xavier Serra Vigil llegeix la moció següent: 
 
“La delegada del govern espanyol a Catalunya i exdiputada del PP, María de los Llanos de 
Luna, el passat 11 de maig, en un acte de la Guárdia Civil espanyola va retre homenatge a 
excombatents de la División Azul que van Iluitar al costat de l’exèrcit nazi durant la Segona 
Guerra Mundial. 
 
Amb aquest fet totalment lamentable i intolerable en una democràcia, Llanos de Luna 
traspassa tots els límits ètics inimaginables. Fins al moment, la seva actuació fins al 
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moment s'ha caracteritzat per actuacions de persecució i imposició contra les institucions 
catalanes i, sobretot, contra aquelles que s'han declarat territori català lliure o que han 
hissat la bandera estelada, fins al punt que el Parlament de Catalunya n'ha demanat, per 
amplia majoria, la seva destitució. 
 
Però els fets del passat 11 de maig traspassen tots els límits. Que la representant d'un 
govern democràtic honori a antics combatents del feixisme que van donar suport militar a 
Hitler, no té cap justificació possible. En qualsevol país normal i democràtic una acció 
d'aquest tipus hagués comportat  la seva destitució fulminant.  
 
El baix nivell democràtic imperant a l’Estat Español, demostrat per la delegada del govern, 
també queda palès amb les subvencions que l'Estat Espanyol, per acord dels seus 
successius governs, tant del PSOE com del PP, ha estat atorgant a entitats com 
l'Hermandad de Combatientes de la División Azul o la Fundación Francisco Franco. 
 
Davant la gravetat dels fets que suposa l'acció de la delegada del Govern Espanyol 
d'homenatjar a una entitat feixista i relacionada amb crims contra la humanitat, i que 
significa un atac a la dignitat i memòria de tots els lluitadors que van morir en defensa 
de la llibertat, la legalitat i la democràcia no podem restar impassibles. 
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament Ple 
prengui els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer . Declarar la delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de 
Luna, persona non grata al Masnou, i exigir al Govern espanyol la seva destitució. 
 
Segon . Exigir al Govern de I'Estat Espanyol que deixi de subvencionar entitats feixistes 
com L'Hermandad de Combatientes de la División Azul, la Fundación Francisco Franco i 
totes aquelles que, com les esmentades, es caracteritzin per atemptar contra els valors de 
la democràcia. 
 
Tercer . Traslladar aquests acords a L'Amical de Mauthausen, al Parlament de 
Catalunya, a la delegació del Govern espanyol a Catalunya, al Ministeri de la 
presidència del govern espanyol, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa, al 
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, i a les entitats, associacions i 
col·lectius del nostre municipi.” 
 
La Sra. secretària demana la paraula a la Presidència i manifesta que, sobre aquest punt, 
ha informat en la Junta de Portaveus del 17 de juliol de 2013. 
 
El Sr. Pere Pares  
 
Hi ha una esmena de CiU. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí. Nosaltres proposaríem una esmena que diu el següent. 
 
Pel que fa als acords, modificar el primer acord i proposem el següent: “reprovar la 
delegada del Govern a Catalunya i exigir al Govern espanyol la seva destitució”. 
 
I, per tal de mantenir una coherència entre el títol de la moció i l’acord proposat, en el cas 
que prosperés, proposem també esmenar el títol de la moció en el mateix sentit per tal que 
el títol sigui “reprovar la delegada del Govern espanyol a Catalunya”. 
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Acceptaríem l’esmena. 
 
La moció queda de la manera següent: 
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Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per reprovar la delegada del 
Govern Espanyol a Catalunya, amb les esmenes incorp orades del Grup Municipal de 
CiU  
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa, i s’ha informat per la secretària general en la Junta de 
Portaveus. 
 
“La delegada del govern espanyol a Catalunya i exdiputada del PP, María de los Llanos de 
Luna, el passat 11 de maig, en un acte de la Guárdia Civil espanyola va retre homenatge a 
excombatents de la División Azul que van Iluitar al costat de l’exèrcit nazi durant la Segona 
Guerra Mundial. 
 
Amb aquest fet totalment lamentable i intolerable en una democràcia, Llanos de Luna 
traspassa tots els límits ètics inimaginables. Fins al moment, la seva actuació fins al 
moment s'ha caracteritzat per actuacions de persecució i imposició contra les institucions 
catalanes i, sobretot, contra aquelles que s'han declarat territori català lliure o que han 
hissat la bandera estelada, fins al punt que el Parlament de Catalunya n'ha demanat, per 
amplia majoria, la seva destitució. 
 
Però els fets del passat 11 de maig traspassen tots els límits. Que la representant d'un 
govern democràtic honori a antics combatents del feixisme que van donar suport militar a 
Hitler, no té cap justificació possible. En qualsevol país normal i democràtic una acció 
d'aquest tipus hagués comportat  la seva destitució fulminant.  
 
El baix nivell democràtic imperant a l’Estat Español, demostrat per la delegada del govern, 
també queda palès amb les subvencions que l'Estat Espanyol, per acord dels seus 
successius governs, tant del PSOE com del PP, ha estat atorgant a entitats com 
l'Hermandad de Combatientes de la División Azul o la Fundación Francisco Franco. 
 
Davant la gravetat dels fets que suposa l'acció de la delegada del Govern Espanyol 
d'homenatjar a una entitat feixista i relacionada amb crims contra la humanitat, i que 
significa un atac a la dignitat i memòria de tots els lluitadors que van morir en defensa 
de la llibertat, la legalitat i la democràcia no podem restar impassibles. 
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament Ple 
prengui els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer . Reprovar la delegada del Govern Espanyol a Catalunya, i exigir al Govern 
espanyol la seva destitució. 
 
Segon . Exigir al Govern de I'Estat Espanyol que deixi de subvencionar entitats feixistes 
com L'Hermandad de Combatientes de la División Azul, la Fundación Francisco Franco i 
totes aquelles que, com les esmentades, es caracteritzin per atemptar contra els valors de 
la democràcia. 
 
Tercer . Traslladar aquests acords a L'Amical de Mauthausen, al Parlament de 
Catalunya, a la delegació del Govern espanyol a Catalunya, al Ministeri de la 
presidència del govern espanyol, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa, al 
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, i a les entitats, associacions i 
col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA amb les 
esmenes incorporades del Grup Municipal de CiU amb el resultat següent: 18 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en 
contra (PP). S’aprova per majoria absoluta. 
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El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Això té la seva cosa, no? Si hi ha coses d’aquestes, han d’aguantar la meva explicació, és 
evident. 
 
Aquesta moció és que té diverses potes; aquí el senyor ponent doncs ha enllaçat diverses 
potes dins de la moció. 
 
Una de les potes quina és? Doncs declarar persona non grata, després corregit, la senyora 
Llanos de Luna. De fet, abans de fer aquest acte penso que no s’ha molestat o no han 
volgut saber el que va succeir realment. Jo ho sé perquè he parlat amb ella i li ho he 
preguntat: “Escolta’m, quin enrenou va passar?” M’ho va explicar i vaig estar parlant amb 
ella. M’ho va explicar i realment va ser allà on em va exposar literalment el que no han 
comentat altres mitjans de comunicació. 
 
En faig un breu relat i el relat és: es fa un homenatge al quarter de la Guàrdia Civil de Sant 
Andreu. Militars, bé, excombatents o de les guerres, eren tots antics, perquè eren tots “fills 
de”, allà no hi havia ningú viu de l’època de la República, de la División Azul, tal, tal. És fa 
un sorteig aleatori i a ella va i li toca la División Azul. O sigui, va ser una circumstància pura 
i dura, com li podrien haver tocat els de la República o no sé qui, és igual. Aquest és el fet. 
No hi ha res més a dir. 
 
El que passa és que, és clar, és un fet sucós. Aquí hi ha gent a qui li agrada esprémer el 
suc, perquè, és clar, què representa la senyora Llanos de Luna? Home, més o menys el 
dimoni, pel que veig per aquí. No? I no és que representi el dimoni, ni molt menys, sinó que 
representa una persona que ha de complir la legalitat establerta i ja només li ha de fer por, 
entre cometes, doncs a qui no la vulgui complir. 
 
La Delegació del Govern s’encarrega que es compleixi la legalitat en molts àmbits, entre 
ells en temes lingüístics, temes identitaris, temes d’alguns ajuntaments que han fet 
declaracions que no corresponien i, és clar, això a una gent no li agrada i s’aprofiten per 
tirar-se al coll de la senyora Llanos de Luna d’una manera totalment inexacta i 
inacceptable. 
 
Després, volia comentar una segona part. En aquesta moció s’entra en el tema de la 
División Azul. Es fa una demanda que d’aquesta moció se n’enviï una còpia a Amical 
Mauthausen. Home, l’Amical Mauthausen és una associació suposo de successors 
dels que van ser al camp dels nazis de Mauthausen, però arribar a un intent de 
conclusió i dir: “és que la División Azul van ser uns nazis que van estar en els camps 
d’extermini”, això és una aberració històrica totalment, no té res a veure una cosa 
amb l’altra. 
 
I en faig una pinzellada molt senzilla: la División Azul es va nodrir de falangistes 
voluntaris, la primera División Azul que va anar a Rússia a combatre el comunisme en 
aquella època, els ideals eren una altra història, hi eren per combatre el comunisme. 
Senyors, van anar d’aquí a Alemanya, els van posar una americana, una jaqueta 
d’aquestes dels militars nazis i van guardar la seva camisa blava i per això es van dir 
la División Azul, i d’allà van anar cap a Rússia. Allà molts van morir, molts van morir o 
van resultar ferits, va ser una divisió bastant dura, van aguantar, però van ser molts i 
n’hi van enviar una segona onada. 
 
La segona onada de divisionaris ja no van ser tants voluntaris, perquè ja sabien que 
la primera havia rebut molta llenya i ja els va costar i es va nodrir de gent que hi 
anava més forçada. 
 
Va acabar la guerra i uns quants van retornar, que van romandre als camps de 
concentració russos, van tornar en un vaixell, si no m’equivoco, aquí, a Barcelona, el 
1950 i escaig, van aparèixer a Barcelona i va ser una fita de la època. Jo no ho sé 
perquè no havia nascut. 
 
I això és una mica, sense entrar en més detalls històrics, el que va passar. Ara, 
relacionar la División Azul amb l’Holocaust, home, això és com a mínim una gran 
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falsedat, no és així? Independentment de les connotacions que puguin tenir els 
acords que al seu dia va tenir Franco amb Hitler, independentment, han dit alguns 
historiadors, jo no sé si és exacte o no, però han comentat que el fet d’enviar una 
División Azul va servir per evitar, entre altres coses, sembla, que Hitler no entrés a 
Espanya en l’època, etcètera. Bé, això ja ho deixo per als historiadors, són 
percepcions històriques, però volia aclarir aquests dos temes: el de Llanos de Luna i 
el dels divisionaris. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
No entrarem en qüestions històriques sobre la División Azul, perquè els motius de l’entrada 
en la guerra de Franco podien ser molts, des de les seves pretensions africanistes, 
etcètera, etcètera. Podríem fer un gran debat històric que podria ser molt interessant, però 
suposo que no seria objecte d’aquesta moció ni d’aquest Ple. 
 
Només molt breument, perquè crec que la moció està ben expressada en tots els objectius 
que conté de demanar la dimissió d’aquesta senyora, aquesta senyora està, no només pel 
tema aquest de la División Azul, obsessionada contra els ajuntaments catalans, té una 
obsessió de persecució contra determinats acords que s’han pres en molts ajuntaments de 
Catalunya i crec que el millor que podríem esperar és que el seu càrrec quedés extingit i 
clausurat, i la seva delegació del Govern passés aviat a la història. 
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Tampoc no entraré ara en un debat històric. Resulta que jo mateix, igual que en Jaume, 
som historiadors i podríem rebatre perfectament el que ha dit, però no és el cas ni és el 
motiu d’aquest Ple. Per tant, em limitaré únicament a l’explicació de per què he presentat 
aquesta moció i quin sentit té. 
 
Agraeixo, en primer lloc, els vots afirmatius a aquesta moció, que han permès que el nostre 
ajuntament s’uneixi a moltes altres institucions catalanes que estan expressant aquests 
dies el seu malestar davant de determinades actituds i actuacions que considerem 
perjudicials per a Catalunya, els catalans i les catalanes. En aquest sentit, i sense ànim de 
polemitzar, ja eren coneixedors que no figura entre les competències de l’Ajuntament del 
Masnou la de declarar o no persones non grates. De fet, aquest és un terme llatí que 
s’utilitza en el món de la diplomàcia per tal d’expressar la voluntat d’un govern de retirar la 
immunitat diplomàtica a un membre d’una delegació oficial estrangera; això és el que vol 
dir persona non grata. 
 
L’Ajuntament del Masnou tampoc no té, però, entre les seves competències la de declarar 
el nostre municipi territori independent i així ho ha fet aquest Ple sense cap advertiment 
respecte a la legalitat de la declaració. Tampoc entre les competències del Parlament de 
Catalunya no hi figuren les corresponents a realitzar una consulta sobre el futur encaix o no 
de Catalunya i també el Ple del Parlament va aprovar per majoria una declaració en aquest 
sentit, de fet van ser dues, si no ho recordo malament. 
 
És cert, hi ha qui dubta de la capacitat d’aquests organismes per tal de representar els 
seus ciutadans i ciutadanes, de qui porta tots aquests temes per la via judicial. En aquest 
sentit, entenem les precisions de la secretària per tal d’evitar que segurament la mateixa 
senyora Llanos, suposem que en defensa dels interessos del Govern espanyol que 
representa i no en nom propi, ens porti de nou al contenciós. Per això hem acceptat 
l’esmena que s’ha presentat. 
 
Però per nosaltres aquestes institucions, els ajuntaments i el Parlament de Catalunya, són 
representatives de la sobirania popular i no sols poden sinó que tenen el deure de 
pronunciar-se com a tals representants respecte d’aquells temes que preocupen els 
ciutadans i les ciutadanes. 
 
Vivim temps agitats i per això proliferen les declaracions, però cal recordar que la situació 
econòmica deplorable i la situació política extrema són pròpies d’aquest temps. Mai com 
ara s’ha posat en dubte la voluntat nacional dels i les catalanes, mai com ara s’han pres 
mesures tan destructives sobre els serveis bàsics que afecten milions de persones. 
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Com a exemples a afegir a aquesta mania que tenim els catalans a declarar persones non 
grates darrerament, citarem alguns casos i ajuntaments. José Ignacio Verd: a Valls, Tiana, 
l’Ametlla del Vallès, Molins de Reis, Collbató, Consell Comarcal del Penedès, Sant Antoni 
de Vilamajor, la Garriga, Martorelles o Figaró. La mateixa senyora Llanos: a Valls, la 
Garriga, Celrà, Vilanova i la Geltrú, Arenys de Munt, Girona o Cerdanyola del Vallès. I el 
mateix rei Juan Carlos: a Vilanova i la Geltrú, Berga, Ripoll, Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Cerdanyola del Vallès, Castelló d’Empúries o Argentona. 
 
I com a territori independent s’han declarat ja 197 municipis a tot Catalunya. I per què avui 
presentem aquesta moció? Doncs ja es diu a la mateixa explicació de motius. Hi ha dues 
motivacions: la nacional, per aquesta mania persecutòria contra declaracions sobiranes de 
les institucions catalanes que li ha agafat a aquesta senyora delegada amb aires de 
virreina colonial, i en el terreny polític, perquè curiosament sempre tenen el mateix tic de no 
condemnar, fins i tot subvencionar i distingir aquells que s’aixecaren contra la legalitat 
democràtica vigent i instal·laren una fèrria dictadura militar de caràcter feixista que va 
retallar les llibertats als ciutadans durant més de quaranta anys. 
 
I, per pura casualitat, a més, aquesta moció es debat un 18 de juliol. Una data de funest 
record que ens porta a la memòria els anys de guerra, el patiment de l’exili i de presó per a 
tants i tantes catalanes. 
 
Deixeu-me fer un record per al meu pare, que fou regidor d’aquest Ajuntament, com a 
exemple d’aquella generació. El meu pare fou voluntari els tres anys de guerra, on arribà a 
grau de comandant de l’exèrcit popular de la República, guerra en la qual morí el seu únic 
germà. Perduda la guerra, inicià l’exili i la seva primera filla va néixer en un camp de 
concentració alemany. Ell passà pels camps francesos i s’enrolà en la resistència amb 
tasques d’informació i enllaç, tornà a Catalunya com a màxim responsable aquí del PSUC i 
fou retingut a la porta de casa seva, o de casa nostra, i fou condemnat a vint anys de 
presó.  
 
Aquesta, la seva història, és la representativa de tantes i tantes persones que patiren una 
insurrecció, la guerra i la dictadura. Per totes elles, actituds com les de la senyora Llanos 
són simplement i clarament un insult. 
 
I, en memòria de tots ells, gràcies a tots i a totes per haver aprovat aquesta moció. 
 
La Sra. Carmen Martínez vol fer un comentari. L’alcalde li diu que demani la paraula. 
 
La Sra. Carmen Martínez  
 
És que no puc callar perquè em sembla molt bé, la seva família... Vol que li expliqui com 
van morir tants altres? Com els van matar? Doncs ja està! Doncs, em sembla molt bé. 
Cadascú a la seva, però, si explicamos las historias, explico yo la de toda la familia. 
Gracias.”  
 
12) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per declarar la il·legitimitat 

d’una part del deute de l’Ajuntament del Masnou 
 
La Sra. Elena Crespo Garcia llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“El 30 d’agost de 2011, els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van 
presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional en lectura única, i varen 
establir com a termini per presentar esmenes fins les 14h del dia 1 de setembre.  
 
Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del pagament del deute de les institucions 
per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de la ciutadania.  
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El deute públic representa avui un dels  principals problemes de les institucions públiques i 
afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis públics degut a la 
obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute per damunt dels serveis 
públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar. 
 
Al Masnou, el compliment de la obligatorietat del pagament del dèficit, consagrat 
constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’austericidi, esta comportant 
patiment a la ciutadania en forma de disminució de recursos destinats a polítiques socials i 
als serveis públics, amb escassetat de partides suficients per ajudar aquells que pateixen 
la crisi, inexistència total de cap programa municipal per fer front a la gana i la pobresa que 
avui és present en el nostre municipi. 
 
El govern municipal va acordar acollir-se al Pla de Pagament de Proveïdors 2012 impulsat 
pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda, pla que ICV-EUiA-EPM ja va denunciar en el seu dia 
al Ple municipal per seguir beneficiant la banca privada, ja que  el govern central va donar 
diners públics a la banca privada, i aquesta n’ha cedit després una part a les 
administracions públiques cobrant elevats interessos, superiors al 5% per uns diners 
públics als quals la banca privada ha accedit a un interès inferior a l’1%. En el cas del 
Masnou,  l’import és de són 1.403.046,46 € públics que, enlloc d’haver estat prestats 
directament a l’ ajuntament, venen a través de la banca privada. 
 
Com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes del deute 
extern en el seu informe de 13 d’agost de 2012, "les càrregues excessives de deute extern 
tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els 
països deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de 
les condicions adjuntes als mecanismes internacionals d’alleugeriment del deute".  
 
Així mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en 
sessió de 5 de juliol de 2012 "Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de 
promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, 
té el dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de 
veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i "Afirma que, 
des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en 
condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir 
les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, 
socials i culturals". 
 
La reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la legislació 
internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims ha estat possible en el 
passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta 
cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la 
població.  
 
Tot i no estar reconegut pel dret internacional, NNUU recomana que les legislacions 
nacionals contemplin les causes d’il·legitimitat del deute,  i els casos recents del govern 
noruec i equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentar-se en aquesta 
il·legitimitat per negociar o anul·lar part del seu deute contret. 
 
Per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals etc. està consensuat 
reconèixer  com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’ utilitzar mecanismes polítics i 
econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute o les decisions politiques 
que augmenten aquest en contra de l’interès general de la població.  
 
És per totes aquestes raons que el grup municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament Ple 
prengui els següents: 
ACORDS 
 
Primer .- El ple Municipal considera il·legítims els interessos contrets amb l’entitat BBVA 
pel capital  d’1.403.046,46 €, prestat en el marc del Plan de Pago de Proveedores 2012 del 
Ministerio d’Economia i Finances, i on s’han aplicat interessos propers al 5,5% per pagar 
amb diners públics un capital que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos 
inferiors a l’1%. 
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Segon .-  El Ple insta el govern municipal a quantificar la xifra total d’aquest interessos i a 
emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i 
internacional per aconseguir la nul·litat  d’aquest deute il·legítim.  
 
Tercer . Traslladar aquests acords a les entitats, associacions i col·lectius del nostre 
municipi.” 
 
El president la sotmet a votació amb el resultat següent: 7 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA 
i la regidora no adscrita) i 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i GIM). La moció queda 
rebutjada. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, hi ha diverses qüestions: una, doncs, en el tema del Fons, 
en el redactat de la moció que, lògicament, no podem compartir, que parla que... bé, al 
Masnou, el compliment de l’obligatorietat del pagament del dèficit consagrat 
constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’austericidi està comportant 
patiment a la ciutadania en forma de disminució de recursos destinats a polítiques socials i 
als serveis públics, amb escassetat de partides suficients per ajudar aquells que pateixen 
la crisi, inexistència total de cap programa municipal per fer front a la gana i la pobresa que 
avui és present al nostre municipi. És clar, és impossible que compartim aquesta part de la 
moció, doncs tenim alguns motius, com ara explicaré, per rebutjar la moció. 
 
Dubto molt que això que s’està explicant sigui una manifestació real del que passa al 
nostre municipi perquè, si bé no formo part de l’Equip de Govern, com a mínim faig un 
seguiment prou acurat dels serveis socials i em sembla que si alguna s’ha fet és anar 
ampliant aquestes partides per mirar de donar suport i disminuir els impactes negatius que 
té la crisi en els nostres ciutadans, però dubto molt que no hi hagi cap programa municipal 
que faci front a la gana i la pobresa. Jo crec que està reflectint una altra situació a la realitat 
que no és la del nostre municipi. 
 
I, després, també amb un tema lògic: nosaltres, el nostre Grup va donar suport a 
l’aprovació d’aquest crèdit per pagar proveïdors i no hem d’oblidar que eren proveïdors als 
quals l’Ajuntament no pagava de feia molts mesos, perquè el que sigui havia generat un 
deute d’aquest Ajuntament que feia impossible, atesa la situació de Tresoreria, poder-lo 
satisfer en aquell moment. Per tant, si l’Ajuntament va decidir o no va poder fer front a 
aquells pagaments d’aquells proveïdors i finalment es va aconseguir aquesta línia de crèdit 
que va fer possible pagar aquests proveïdors, doncs jo crec que en aquell moment estaven 
satisfets. Potser les condicions econòmiques no eren les més agradables, tenint en compte 
que venien d’un tipus d’interès en préstecs a l’Ajuntament molt més baixos, però bé, allò, 
aquella dinàmica s’ha acabat i, per tant, enteníem que és perfectament compatible el crèdit 
que vam demanar amb el pagament dels interessos i això que sigui legítim, doncs ho 
dubtem bastant i per això hi votem en contra. 
 
A més, vull recordar que, afortunadament, els pagaments d’aquests proveïdors es van fer 
sense interessos, és a dir, que encara ens vam estalviar uns diners que segurament 
compensarien aquests interessos que ara es diuen il·legítims, bé, una fórmula matemàtica 
que empra el grup que ha presentat la moció. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí. Jo no afegiré gaire cosa més al que ha dit el senyor Avilés. Bàsicament compartim 
d’alguna manera aquest tema. Només vull fer dues puntualitzacions. L’una, que el Govern 
no té prou capacitat per fer de banca directa, perquè és un tema de distribució, per això hi 
ha la banca, per distribuir, és una de les seves funcions. L’altra, ni tot el diner es compra a 
l’1 ni tot el diner es ven al 5, hi ha parts que sí i parts que no, i pel mig hi ha els costos de 
distribució, etcètera. 
 
I, després, un altre tema. Aquí s’estan fent unes comparacions amb una sèrie de països, 
esmenta una sèrie de resolucions de les condonacions de deutes, bàsicament de molts 
països que són del Tercer Món, i no és el nostre cas. Nosaltres aspirem a ser un país del 
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Primer Món o sigui, un país que compleix i que pot tirar endavant de forma correcta, no 
aspirem a ser un país del Tercer Món, com països als quals Espanya, al seu moment, en 
diferents èpoques, ha condonat deutes perquè no els podien assumir . 
 
I, només per acabar, vull dir que tot això és conseqüència d’unes polítiques de 
sobreendeutament, és clar. El fet que s’arribi a aquest punt i que ens toquin l’Ajuntament 
del Masnou és fruit d’unes polítiques d’un sobreendeutament continuat, que és el que ens 
ha ofegat, de fet, a Catalunya. Avui dia, no sé si estem en un sobreendeutament proper als 
50.000 milions d’euros, i no és un a Espanya, si es miren les llistes, és un creixement, però 
fruit d’unes gestions, i ara mateix hi ha un forat de difícil solució a curt termini. Això és una 
cua més d’aquestes conseqüències. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, també molt breument, per explicar el posicionament, que només podia ser negatiu, 
perquè creiem que és una moció que no es correspon ni una mica a la realitat, perquè 
barreja coses que no tenen una relació directa, perquè, com s’ha dit abans en el tema de la 
situació de descriure el nostre municipi, evidentment que hi ha programes municipals. En 
aquests moments s’està discutint al si del Consell Municipal de Benestar Social 
precisament això i perquè jo crec que la feina que s’està fent des de Serveis Socials és una 
feina exemplar, crec que d’aquest Govern, a través del pressupost de què ens hem dotat i 
de tots els esforços pressupostaris que calguin. 
 
Per tant, en això està treballant aquest Govern municipal i també amb el conjunt dels grups 
municipals a través del Consell de Benestar Social. I crec que les coses s’han de derivat de 
tots els ajuntaments, independentment del color polític que tenen, s’han hagut d’acollir a 
aquest crèdit ICO per poder afrontar els deutes amb els proveïdors. Per tant, no ha estat 
una qüestió ideològica, sinó una qüestió pràctica, desgraciadament, i molts ajuntaments de 
Catalunya s’han vist abocats a acollir-se a aquest crèdit per poder pagar puntualment els 
seus proveïdors. I també cal dir, com a punt positiu, que una part d’aquest crèdit 
l’Ajuntament del Masnou ja l’ha retornada, uns 500.000 euros, i el compromís de treure’ns 
de sobre aquest crèdit ICO al més aviat possible, esperem al llarg d’aquest any. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Nosaltres hi hem votat favorablement malgrat que compartim amb els diferents grups 
municipals que s’han manifestat que hi ha algunes de les afirmacions que es fan a la moció 
amb les quals no estem d’acord i que creiem equivocades, però sí que estem totalment 
d’acord i signem al 100% els tres punts d’acord, que és l’important de la moció. 
 
Nosaltres no compartim amb la proposta tot el tema que fa referència al deute en general, 
sobretot la modificació que es va fer de la constitució. Bé, això són temes conjunturals. Si 
nosaltres volem que es mantingui el benestar hem de gastar. Per tant, generem dèficit i 
aquest dèficit l’ha de finançar qui deixa els diners, qui ho condiciona. Si volem seguir 
finançant aquest dèficit, hem de fer aquestes modificacions per obtenir els recursos i poder 
prestar els serveis. 
 
Pel que fa al préstec, al del Masnou, aquest d’1.403.000 euros, nosaltres ja des del primer 
dia ens vam oposar a la contractació d’aquest préstec. Crèiem que era possible que 
l’Ajuntament pogués aguantar i pagar els proveïdors amb els recursos i, a més a més, va 
coincidir que la Diputació va generar unes ajudes de 800.000 euros per fer front al deute, 
perquè l’Ajuntament no podia pagar les factures, no perquè estigués endeutat o 
excessivament endeutat, sinó que no podia pagar les factures perquè la Generalitat ens 
devia dos milions d’euros. Si la Generalitat ens hagués pagat, nosaltres haguéssim pogut 
fer front tranquil·lament al deute que teníem amb els proveïdors i la Diputació va fer un 
crèdit pont i va donar a l’Ajuntament 800.000 euros, i nosaltres crèiem que podíem fer front 
a aquest deute de les factures sense assignar aquest crèdit, un crèdit que, a banda del 
cost del crèdit, que és excessiu, més tenint en compte que l’Estat els deixa als bancs a 
l’1% i a nosaltres ens els deixa al 5%, té un sobrecost, que era el sobrecost polític, que és 
que des del moment que vam signar aquest crèdit, nosaltres estem intervinguts pel 
Ministeri d’Economia i Hisenda. Ens va obligar a fer un pla d’ajust que hem de complir al 
peu de la lletra fins que aquest crèdit no s’hagi tornat. D’aquí ve la nostra negativa a 
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adquirir aquest crèdit, d’aquí ve també el vot favorable que vam fer fa un parell de mesos 
per amortitzar-lo al 100% i poder treure’ns de sobre aquest cost, l’econòmic i el polític. Res 
més. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
En la mateixa línia dels altres grups que també han votat que no, però voldria 
complementar alguna cosa o explicitar-la. 
 
Vostè ha parlat del nivell d’endeutament. Avui em sembla que estem fregant el 90% del 
PIB i s’ha d’explicar una cosa: el Govern central recorre al crèdit cada setmana i 
pràcticament la resta d’administracions públiques de l’Estat no hi poden recórrer a causa 
de la crisi econòmica i financera i als nivells d’endeutament i la solvència del sector públic 
espanyol. 
 
El Tresor es finança avui a uns tipus que oscil·len al voltant del 5%. Són les condicions de 
mercat. El Govern de l’Estat ha decidit que la resta d’administracions públiques puguin 
recórrer el crèdit diguem cobert per l’Estat, però amb un petit diferencial addicional, però 
només són unes dècimes, i totes les administracions públiques, ja siguin administracions 
locals o autonòmiques que ho necessitin, que són la majoria, si no totes, hi recorren amb 
aquest petit diferencial per sobre del cost que ha de pagar el Govern de l’Estat. 
 
Nosaltres entenem que això no és il·legítim. En tot cas, és la situació que hi ha, és la 
realitat, i ens pot agradar més o menys, però, d’altra banda, hi ha uns proveïdors que tenen 
dret a cobrar, que havien de cobrar i, per tant, no tenim altra alternativa que recórrer a 
aquest mecanisme. 
 
El cost del diner per l’Estat espanyol està lligat a la situació de risc de país: a més risc, més 
cost, que és el que passa a Grècia; a menys risc menys cost, que és el que passa a 
Alemanya. I, d’altra banda, si fem una mica de memòria, jo recordo que l’any 1990 els tipus 
d’interès de les hipoteques, més o menys, dos anys més dos anys menys, estaven al 15 i 
al 19%. Ara estan en uns altres nivells, però tot fluctua al mercat així i aquesta és la 
situació, no ens n’hem d’estranyar gens, i també agrairia que no es barregessin naps amb 
cols, que és que he sentit coses ara aquí, al senyor Gual, que no hi tenen res a veure i si 
no ha fet totes les precisions... 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Únicament que ens expliqui quins són els naps i les cols, perquè, si no, deixa dit aquí com 
si jo hagués dit qualsevol ximpleria, però és que, és clar, que s’especifiqui. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Has dit verdures, no ximpleries. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Doncs que fa dos anys l’Ajuntament superava el límit màxim permès d’endeutament, eh, 
vostè ho sap perfectament, i, per tant, això era una limitació. Hi havia un problema de 
liquiditat que era important i el primer trimestre de l’any passat va ser molt dur, perquè no 
només afectava proveïdors, sinó que també afectava nòmines. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
No vull que entrem en un debat amb això, el debat ja l’hem tingut. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Molt curt, molt curt, senyor alcalde. Gràcies. 
 
El crèdit era per pagar factures, no per amortitzar crèdits anteriors. El crèdit era per pagar 
factures i les factures es devien. És, en tot cas, perquè la Generalitat de Catalunya, en 
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aquell moment, ens devia més de dos milions d’euros. 
 
Si nosaltres haguéssim cobrat de la Generalitat el que ens devia de subvencions, 
transferències corrents, etcètera, nosaltres podríem haver fet front a tot aquell deute de 
factures i amortitzar crèdit. 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
No us baralleu. Aquesta moció tenia una altra mira que no era... 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Si vol parlem del dèficit de la Generalitat i què l’ha creat, però no crec que hi hàgim 
d’entrar.  
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Bé, està bé que hi hagi debat, en tot cas... 
 
El Sr. Pere Parés  
 
No hem d’entrar en aquest debat... 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
La voluntat de la moció era, doncs, la presumpció dels acords, no, que era reclamar 
aquest... 
 
Bé, en tot cas, vull dir, primerament, que a vegades la pobresa i la gana no es veuen i no 
entren pel circuit de Serveis Socials, d’acord? Per tant, ja predefinir que aquí, al Masnou, 
no hi ha pobresa, home, bona tasca del Consell definir què és pobresa i quines formes de 
pobresa podem tenir aquí, al Masnou, per poder després poder posar fil a l’agulla. 
 
D’altra banda, vull comentar que les quitances, deia el senyor De las Heras, que eren 
solucions de països en vies de desenvolupament. Jo no sabia que Noruega era un país en 
desenvolupament, perdoni, eh, però crec que no és el cas. Per tant, és un tema que s’ha 
aplicat en altres països amb bones solucions i bons resultats. 
 
I, d’altra banda, és el que volia també dir al senyor Oliveras: ningú no posa en dubte el 
treball dels tècnics de la casa ni dels professionals de la casa. En tot cas, com dic, era una 
moció per ampliar una mica la mira i provocar el debat de si aquest deute que deuen 
moltes administracions públiques és legítim o no i, en tot cas, pagar aquell que respon als 
interessos d’usura de la banca privada. Gràcies a tots. Bona nit. 
 
13) Moció presentada pel Grup Municipal de CiU d’ad hesió al Pacte nacional pel dret 
a decidir 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Si li sembla, abans de llegir-la, vull aclarir que el Grup Municipal d’ICV-EUiA va preparar i 
va presentar sis esmenes a aquesta moció. D’aquestes sis, cinc han estat incorporades i, 
per tant, si a ICV-EUiA li sembla bé i ho accepta, llegiria la moció tal com queda amb 
aquestes esmenes incorporades. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, acceptaríem evidentment la proposta i retiraríem la que quedaria... 
 
El Sr. Eduard Garcia i Gebani llegeix la moció següent: 
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La moció presentada pel Grup Municipal de CiU d’adh esió al Pacte nacional pel dret 
a decidir, amb les esmenes incorporades del Grup Mu nicipal d’ICV-EUiA, queda de la 
manera següent : 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 

“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat 
col·lectiva. 
 

Les polítiques de recentralització del govern espanyol han demostrat la seva nul·la voluntat 
de satisfer les aspiracions de la major part del nostre poble.  Com a conseqüència, el poble 
de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de 
Catalunya i s’han manifestat a favor del dret a decidir en les mobilitzacions  del 10 de juliol 
de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 
sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», amb la resolució del Parlament de 
Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble 
de Catalunya pogués determinar lliure i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant 
una consulta, i amb la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
aprovada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 

El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va 
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha 
de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat 
d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu 
que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària 
de la voluntat popular. 
 
Vivim moments d’incertesa, en un context de crisi i retallades, de desmantellament de 
l’estat del benestar i el municipalisme, al llarg dels més de 30 anys  transcorreguts des de 
la recuperació de la democràcia, ha demostrat sempre, però ara de manera especial, ser la 
institució que des de la proximitat dóna resposta a les necessitats de la seva ciutadania, 
més enllà del seu marc competencial i, amb la seva activitat quotidiana, ser referent i 
indispensable en la construcció nacional. 
 
El dia 26 de juny de 2013, al Parlament de Catalunya,  es va constituir el Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés 
cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió 
constituent hi van ser presents una quarantena de persones en representació de partits 
polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i 
sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport 
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió 
de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. El dret a decidir ha de 
garantir un procés democràtic, transparent i basat en el respecte al debat plural de totes les 
posicions de la societat catalana, cercant una majoria social àmplia a favor d’exercir el dret 
a decidir. 
 
El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió 
majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l'adopció 
dels acords següents: 
 
Primer .- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma 
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa. 
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Segon .- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del 
municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en 
aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta 
sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Tercer .- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de 
Municipis, al Consell de Governs Locals, a l’Associació de Municipis per la Independència i 
a les entitats, associacions i col·lectius del nostre municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb les esmenes incorporades del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA amb el resultat següent: 14 vots a favor (CiU, ERC-AM, ICV-EUiA i la regidora 
no adscrita), 2 vots en contra (PP) i 4 vots d’abstenció (PSC-PM i GIM). S’aprova per 
majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí. No m’estendré perquè, bé, veig que ens quedarà una cascada de mocions d’aquest 
tipus i no sé si explicar-me un cop al mes, bé, un cop cada tres mesos, que no cada mes. 
 
Nosaltres és clar que estem d’acord amb el dret a decidir, però no vist des del punt de vista 
més local, sinó des del punt de vista nacional. El dret a decidir nosaltres entenem que és 
fruit del consens constitucional i correspon a tots els espanyols, quan toqui i qui vulgui. Per 
això tenim una constitució i unes lleis que preveuen una sèrie d’alternatives. 
 
Decidir unilateralment? Nosaltres no som partidaris ni d’explotar ni de donar potser falses 
expectatives a aquestes vies per molt d’interès que hi puguin posar els seus promotors. Hi 
pot haver en el seu moment una frustració important, perquè aquí s’està confonent o 
s’estan barrejant temes com el dret a decidir, com la independència, ja s’està parlant de les 
dues coses de manera simultània, llavors una cosa porta a l’altra o l’altra porta a l’una... 
Bé, s’estan intentant fer passes d’una manera que jo penso que és incorrecta.  
 
Per plantejar qualsevol opció d’aquestes hi ha la via de les Corts, per això hi ha les Corts 
espanyoles, per plantejar qualsevol tipus d’alternativa de qualsevol territori d’Espanya i 
aquesta és la única alternativa. Fer-ho d’una altra manera, per altres vies, per tercers 
camins? Ens abocarien a tots al fracàs i jo penso que no seria de cap manera la millor via. 
Aquest tipus de mocions no plantegen l’alternativa que estic comentant jo, plantegen altres 
alternatives, i jo penso que és, en qualsevol cas, una via equivocada. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Molt breument, perquè després hi ha una moció que té característiques comunes amb 
aquesta moció. Només vull dir que creiem que és molt important que es faci aquest procés 
d’adhesió al Pacte nacional pel dret a decidir. Aquest és un dels instruments amb què s’ha 
dotat el nostre país aquests darrers mesos, des de la Comissió d’Experts Nacional, la 
Comissió Parlamentària que també existeix al Parlament de Catalunya, com aquest Pacte 
nacional, que engloba no només les forces polítiques, sinó la societat civil, les entitats que 
han de participar d’aquest procés, que ens ha de portar a poder celebrar el referèndum per 
poder decidir el nostre futur com a poble. 
 
El Sr. F. Xavier Serra 
 
Sí, també breument. En primer lloc, vull agrair l’acceptació de les esmenes pel ponent, que 
ha permès, al nostre entendre, millorar la part expositiva de la proposta, ja que pensem 
que ara recull millor les diverses sensibilitats de les forces polítiques i socials que donen 
suport al dret a decidir. 
 
Evidentment, hi hauríem votat a favor encara que no s’haguessin acceptat les esmenes, 
perquè nosaltres formem part d’aquest Pacte i, per tant, el nostre vot estava clar des del 
principi. 
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Aquesta adhesió, a més, és una conseqüència de les posicions que aquest mateix Ple ha 
pres sobre aquest mateix tema en diverses ocasions recentment. Per tant, el més lògic és 
que avui, aquest Ple torni a fer i a dir, majoritàriament, el mateix que ha dit en altres 
ocasions respecte al tema del dret a decidir. 
 
I, per finalitzar, i curiosament, estem d’acord en una sola de les coses que ha dit el 
portaveu del Partit Popular avui aquí i és que el dret a decidir és un dret nacional. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Canvia la nació de referència segurament, no? 
 
La Sra. Núria Fusellas  
 
Gràcies. Bé, m’agrada tornar a dir que el PSC i el nostre Grup Municipal sempre s’han 
declarat a favor del dret a decidir, però veiem que, una vegada més, es posa la carreta 
davant dels cavalls com a institució, com a Ajuntament i com a Generalitat, hem de donar 
suport al dret a decidir i a la decisió que els ciutadans prenguin, però no com fa el Pacte 
nacional, que prepara un escenari polític que els ciutadans hagin donat... abans que els 
ciutadans hagin donat el seu parer. 
 
El Sr. Eduard Garcia  
 
Sí. En tot cas vull agrair el vot afirmatiu i vull afegir també que havia agafat al vol aquestes 
paraules i aquest compromís, que estaria bé que traslladés a esferes superiors sobre, 
diguem, la seva situació d’estar a favor del dret a decidir a nivell nacional. 
 
Nosaltres, en contra seva, no ens cansarem d’explicar-ho. Vostè deia que no ho faria 
mensualment, nosaltres no ens cansarem d’explicar-ho, no només mensualment, sinó 
diàriament si és necessari, per tal que aquest objectiu sigui aviat una realitat. 
 
14) Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM de  suport a la via catalana 

cap a la independència de la Diada de l’Onze de Set embre de 2013 
 
El Sr. Jaume Oliveras Maristany llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“La Diada de l’11 de Setembre de 2012 milers de persones es van manifestar de forma 
pacífica a Barcelona sota el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. Va ser una clara 
constatació de les inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la nostra nació. A 
partir d’aquesta demostració dels catalans i catalanes es va  iniciar un debat en el context 
internacional i també es van produir una sèrie d’esdeveniments a nivell del nostre país que 
van desembocar en la convocatòria anticipada d’eleccions. El context parlamentari de la 
Catalunya del 2013 té el seu origen en aquella manifestació que va simbolitzar el malestar 
d’un poble oprimit sota un estat que ja no el representa. 
 
Ha passat un any d’aquella manifestació i s’ha avançat clarament en el camí  de la 
independència i és per aquest motiu que l’Assembla Nacional Catalana amb la 
col·laboració de l’Associació de Municipis per la Independència, al costat de moltes altres 
entitats, organitzen la Via Catalana cap a la Independència que travessarà el país de nord 
a sud, de la Jonquera a Alcanar. Al llarg de les comarques catalanes milers de persones es 
donaran la mà per construir aquesta cadena de pau i amistat. Serà una nova oportunitat 
per demostrar a tot el món la unitat del nostre poble. 
 
Es tracta d’un esdeveniment eminentment popular on els protagonistes han de ser els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però la col·laboració dels ajuntaments és determinant 
per a garantir el seu èxit. La mobilització de milers de persones cap a diferents indrets del 
país exigeix coordinar esforços pel que fa a la mobilitat i la seguretat. Així com també serà 
necessari donar suport i garantir un ambient festiu amb elements de la nostra cultura 
popular i tradicional. 
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Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple de l’ajuntament del Masnou 
prengui els següents acords: 
 
1.- Mostrar el suport de l’Ajuntament del Masnou a la Via Catalana cap a la Independència 
que travessarà Catalunya la propera Diada de l’11 de Setembre de 2013. 
 
2.- Col·laborar amb aquest esdeveniment i facilitar el seu pas pel nostre municipi. 
 
3.- Cridar a la participació popular, especialment per part de les entitats ciutadanes, per tal 
que s’impliquin en aquest esdeveniment. 
 
4.- Donar difusió d’aquest acord i comunicar-lo a l’Assemblea Nacional Catalana i 
l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 11 vots a favor (CiU, ERC-
AM i la regidora no adscrita), 3 vots en contra (PSC-PM) i 6 vots d’abstenció (ICV-EUiA, PP 
i GIM). S’aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Nosaltres no estem d’acord amb la independència de cap de les maneres. Pensem que, si 
algun dia s’ha de plantejar, s’ha de plantejar per les vies correctes. Ara bé, si els que hi 
creuen pensen que aquest acte és un acte, entre cometes, mig privat, massa públic pel 
meu gust, però, bé, si ho volen manifestar o fer d’aquesta manera, no hi tenim cap 
inconvenient, cadascú que es manifesti lliurement com millor li convingui. Faltaria més. 
 
El Sr. F. Xavier Serra  
 
Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde. En tot cas, per explicar l’abstenció en aquest punt. La 
moció consta una mica, al nostre entendre, de dues parts: en una es tracta de donar suport 
a la manifestació ciutadana del proper 11 de setembre, qüestió aquesta a la qual nosaltres 
donem suport plenament. 
 
I d’altra banda, donar suport a l’actiu de l’Ajuntament per una opció específica, que és la 
independència. En aquest sentit, nosaltres hem manifestat moltes vegades el nostre 
compromís en defensa de la sobirania popular en el seu dret a decidir totes les qüestions 
que l’afecten com a poble, també les nacionals, i el nostre compromís amb la voluntat 
sorgida del poble, sigui la independència, la federació o l’autonomia, però creiem que les 
institucions han d’intentar representar les seves poblacions lluitant incansablement per 
exercir el dret a decidir, però acollint les diverses posicions favorables, siguin quines siguin 
les solucions que defensin i, per això no podem donar suport a la totalitat de la moció. 
 
Per això ens abstenim. Volem, però, aprofitar per fer una demanda a l’Ajuntament de 
liderar els propers mesos una campanya formativa de les diverses qüestions que tenen a 
veure amb la possibilitat de la independència de Catalunya, de les seves conseqüències, 
avantatges i inconvenients, per donar la veu a tothom i invitar especialment les entitats 
cíviques a participar-hi. 
 
Parlem molt de la independència, però hi ha nombrosos ciutadans i ciutadanes a casa 
nostra que es pregunten si una Catalunya independent tindrà una bona sanitat pública i 
ensenyament nacional de qualitat i gratuït, si una Catalunya independent representa una 
amenaça per a l’actual sistema de pensions; si una Catalunya independent representa 
canviar la moneda, etc. Aquesta és la tasca explicativa i pedagògica que creiem que 
l’Ajuntament hauria de liderar en els moments actuals. 
 
Estem segurs, a més, que una campanya com aquesta, que hauria d’incloure la promoció 
del dret a decidir en l’àmbit local, com el resultat de la moció aprovada anteriorment, seria 
més útil per a tota la ciutadania, sigui quina sigui la seva opinió, i permetria l’exercici 
d’aquest dret amb ple coneixement de les conseqüències del vot. 
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Estem segurs també que una actuació d’aquest tipus atrauria cap a aquestes opcions 
nacionals persones que poden expressar avui dubtes sobre tot el procés per elements 
sentimentals i d’origen. Aquesta és la tasca que demanem que faci l’Ajuntament. 
 
La Sra. Núria Fusellas  
 
Al nostre Grup li hauria agradat votar a favor d’aquesta moció, perquè creiem que, com diu, 
els ajuntaments han de col·laborar en les iniciatives ciutadanes i facilitar la via catalana en 
el seu pas pel nostre municipi, perquè els ciutadans que així ho desitgin s’hi puguin adherir. 
Una vegada més, es demana a l’Ajuntament que prengui partit, que s’hi adhereixi, que cridi 
a la participació popular i que en faci difusió. Simplement creiem que seria extralimitar-se 
en les seves funcions i deixar de representar tots els ciutadans fent un ús partidista d’una 
institució que és de tots. 
 
El Sr. Jaume Oliveras  
 
Sí, també molt breument. Crec que el sentit de la moció evidentment té característiques 
diferents a l’adhesió al Pacte nacional pel dret a decidir, perquè el debat del dret a decidir 
és més ampli, però evidentment hi ha una opció amb aquest dret a decidir, que és l’opció 
de la independència, que és l’opció d’aquest 11 de setembre per part de nombroses 
entitats ciutadanes. 
 
Estaria d’acord amb el que ha dit el senyor Serra perquè crec que l’Ajuntament del 
Masnou, amb totes les declaracions a les quals s’ha adherit i tots els pronunciaments que 
ha fet, ha d’implicar-se en el debat, també en el dret a decidir, amb les diferents opcions, 
els diferents escenaris que pugui haver-hi. Jo crec que aquest és un compromís que com a 
Govern que hem d’assumir a partir de tots aquests compromisos que hem adoptat, però 
creiem que és important que, aquest 11 de setembre, l’Ajuntament, com molts altres 
ajuntaments, s’impliqui en aquesta convocatòria, que és una convocatòria que opta per la 
independència, i creiem que l’Ajuntament no pot estar fora d’aquesta realitat, tindrem una 
realitat en el nostre municipi que em sembla que en aquests moments ja n’està tot ple. Per 
tant, no podrem cridar gaire més participació a formar part de la cadena, perquè ja tenim 
4.000 persones que seran aquí al davant durant l’11 de setembre i, per tant, si hi ha algun 
masnoví que es vulgui posar a la cadena, l’haurem d’enviar potser a algun altre indret del 
nostre país a donar suport a aquesta activitat. Per tant, estem parlant d’una iniciativa que 
desborda a tothom: institucions, partits polítics, etcètera, i, per tant, crec que és important 
que hi donem el màxim suport, que hi donem tot el suport logístic i que fem una crida a la 
participació fora de les entitats, perquè viurem un dia reivindicatiu, un dia de festa al nostre 
municipi i no podem ser aliens a aquesta realitat, a una iniciativa que té uns precedents 
històrics en les repúbliques bàltiques abans de produir-se la independència de Lituània, 
Letònia i Estònia, i, per tant, ara es reprodueix aquí aquesta iniciativa. 
 
L’any passat vam assistir a una manifestació històrica, una manifestació que va comportar 
unes eleccions del Parlament de Catalunya. Enguany, al setembre tindrem una cadena 
humana que també serà històrica, que travessarà part del nostre país, tots el voldríem més 
complet, per una part del nostre país, de punta a punta, de la Jonquera fins a Alcanar, i 
crec que és important que els ajuntaments del nostre país estiguin al costat d’aquesta 
iniciativa, que ens hi impliquem, que sigui un èxit de civisme, de bon comportament de la 
ciutadania, perquè estem vivint un moment històric i no podem estar al marge de la 
història, no podem estar al marge d’aquest procés que ha engegat el nostre país aquests 
darrers anys i que ens ha de portar ja el dret a decidir i esperem que, per molts, a poder 
tenir un estat propi i, per tant, aconseguir la independència, que és el nostre objectiu 
nacional, i creiem que el tenim a l’abast aquests propers anys per tal d’aconseguir el dret 
que té el nostre país a ser lliure. Moltes gràcies. 
 
15) Moció presentada pel Grup Municipal del PP per racionalitzar la despesa de 

Recursos Humans de l’Ajuntament 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
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“Al desembre de 2012 l'equip de govern de CiU ERC va encarregar una auditoria de gestió 
sobre l'Ajuntament. 
 
L'objecte d'aquesta auditoria, realitzada per una agència independent, era valorar el 
funcionament de diversos aspectes de la gestió municipal, entre altres el relatiu a la gestió 
dels recursos humans, en quan a la seva òptima distribució i dimensió. 
 
D'aquest informe i extraient literals sobre el mateix, s'informa sobre les següents 
conclusions, que per la seva rellevància transcric: 
 
1- L'Ajuntament no disposa d'una estructura organitzativa la qual s'articuli de manera 
uniforme en els diferents àmbits o àrees en les quals es divideix l'activitat municipal. 
 
2- L'Ajuntament suporta una despesa de personal superior a aquella que té capacitat de 
finançar considerant els recursos que disposa. 
 
3- Es constaten elements d’ineficiència en l’àmbit de recursos humans que comporten 
l'assumpció d'uns costos que no es transformen en serveis a la ciutadania. 
 
4- La despesa de personal representa un 50% de la despesa estructural de l'Ajuntament, 
amb un sobrecost per sobre d'allò que seria recomanable de TRES MILIONS D'EUROS. 
 
5- L'Ajuntament es situa a la franja alta en nom de treballadors públics per cada mil 
habitants, així el Masnou té 13,3 treballadors per cada mil habitants, quan la mitjana es 
situa per sota de 10. 
 
6- Es conclou que es fa necessària l'optimització d'aquesta despesa. 
 
D'altra banda i valorant l'evolució la suma del cost de personal des de l'any 2000 fins a 
2011, aquest ha passat de poc més de cinc milions d'euros a més de deu milions d'euros, 
quan la població del Masnou en el mateix període ha passat de 21.076 a 22.523 habitants. 
 
Les dades són aclaparadores, més quan la pressió impositiva ha augmentat de 7.855.000 
euros a 13.302.000 euros en el mateix període.  
 
Aquest augment en els impostos de gairebé 5.500.000 euros es pot dir que s'ha destinat a 
mantenir i engreixar una sobreestructura municipal crescuda mitjançant  l'actuació dels 
polítics que han governat en els últims anys. 
 
Des de la recepció de l'informe per part d’aquest Govern, no s'ha realitzat cap actuació 
sobre aquest tema, amb el conseqüent perjudici a tots els ciutadans del Masnou, en estar 
malgastant els seus recursos sense voluntat de posar cap remei a aquesta situació. 
 
Per això, sol·licito es duguin a terme de forma urgent, les següents actuacions: 
 
1- Que des de la Direcció de recursos humans s’elabori  una pla d'actuació a disposar en 
els propers tres mesos, dirigit a organitzar de forma eficient els recursos humans 
depenents de l'Ajuntament del Masnou, així com les diferents opcions per aconseguir una 
reducció de costos de tres milions d'euros. 
 
2- Que es doti econòmicament aquesta actuació, a fi de contractar els serveis d'una 
consultoria especialitzada en la gestió de recursos humans, que assessori de forma 
independent sobre cadascuna de les actuacions a realitzar. 
 
3- Que a l'octubre es posi en coneixement del Consistori en la corresponent comissió 
informativa la proposta del pla d'actuació, a fi de realitzar les corresponents aportacions. 
 
4- Que es posi en coneixement dels representants dels treballadors per a la seva valoració 
i presentació de propostes.” 
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El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 3 vots a favor (PP i GIM) i 
17 vots en contra (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la regidora no adscrita). La moció 
queda rebutjada. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, potser no compartim el 100% de la moció, però sí que la 
veiem com un toc d’atenció al que va ser l’actuació d’aquest Govern quan va arribar, al seu 
inici de mandat. Van encarregar una auditoria laboral o de personal amb unes conclusions 
que són les que s’han reproduït verbalment i consten aquí fixades textualment i, en principi, 
sobre el paper, són suficientment greus perquè l’Equip de Govern no hagi parlat mai més, 
ni en comissió informativa ni al Ple, sobre el resultat d’aquelles conclusions que, com ha dit 
el company que m’ha precedit, doncs parlen d’una sobreestructura que consta de tres 
milions d’euros i, bé, de tota una sèrie de dades que, com a mínim, haurien de crear 
alarma. 
 
Dic això del toc d’atenció perquè potser han passat ja dos anys, potser és que l’auditoria 
està equivocada plenament, potser la van fer per, no ho sé, per fer algun tipus  
d’avaluacions però realment són totalment errònies i gens encertades, i no tenen res a 
veure amb la realitat del nostre municipi o amb la realitat del nostre consistori, però com a 
mínim haurien de donar una explicació sobre si les conclusions d’aquella auditoria són 
verdaderes, són bones, són efectives, s’han d’aplicar, s’han de començar a prendre 
mesures. No dic que s’hagin de prendre mesures tal com ha indicat el company del PP, 
però si s’ha de fer algun tipus d’actuació, si l’Equip de Govern ja ha iniciat algun tipus de 
pla en aquesta línia o si, al contrari, el que hem fet és malbaratar uns recursos públics 
encarregant una auditoria laboral que, una de dos, o les conclusions són inexactes i no 
tenen res a veure amb la realitat del municipi o, dos, malbaraten els recursos perquè tenim 
l’advertència d’uns auditors en referència a un sobrecost que estan suportant tots els 
ciutadans i no hi estem fent res. 
 
Per això deia que, com a mínim, serveixi per sacsejar les consciències de qui pertoqui en 
aquest cas, per donar un toc d’atenció i que ens expliquin o ens diguin si són reals les 
conclusions o no ho són i, si ho són, si són suportables o no són suportables, i quines 
actuacions es portaran a terme, si és que se’n portaran a terme, perquè, fins ara, en fi, la 
informació que ha donat l’Equip de Govern respecte a això és nul·la o, com a mínim, 
escassa. Gràcies. 
 
La Sra. Sílvia Folch  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, només per manifestar o per explicar el nostre vot negatiu a la 
moció que ha presentat el PP, que radica en dues línies. En primer lloc, el principal acord 
que sustenta la moció va fonamentat en el fet de fer un pla d’actuació adreçat a organitzar 
de forma eficient els recursos i que s’encamini sempre en la reducció d’aquests tres milions 
d’euros. 
 
El problema que ens planteja en un primer moment és que el que no indica és quins són 
els serveis municipals que reduirem com a conseqüència d’aquesta reducció, perquè el 
que és clar és que aquesta reducció de tres milions d’euros ha d’implicar una reducció en 
els serveis municipals, perquè si el que es pretén és traslladar una càrrega d’una partida, 
que és capítol 1, a una partida de capítol 2, de fet la despesa o el cost d’aquests serveis 
seria el mateix. 
 
Indica la moció que en els darrers deu anys, del 2000 fins al 2011 diu: “s’ha engreixat com 
a conseqüència l’actuació política o dels polítics que han governat”. Fins a certa mesura 
podem estar-hi d’acord, és a dir, és cert que de l’any 2000 fins al 2011 s’ha incrementat la 
plantilla en gairebé 47 treballadors, doncs sí, és cert, però no s’ha fet de forma, entenc, 
aleatòria, sinó que el que s’ha fet, justament, és que en aquesta darrera dècada s’ha 
incrementat la plantilla bàsicament en Serveis Socials. Hi hagut un augment considerable 
de personal bàsicament per complir les ràtios, s’han creat serveis inexistents fins llavors, 
com pot ser Medi Ambient, com pot ser Dona, l’OAC, Habitatge, Comerç i Turisme o 
Comunicació. També s’han recuperat serveis que estaven externalitzats, com el Centre 
Obert Maricel o el Punt d’Informació Juvenil. S’han reforçat serveis com Promoció 
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Econòmica, Educació, Cultura en tota la seva extensió, l’Arxiu, el Museu, la Biblioteca, i 
s’han incorporat diferents treballadors a Manteniment, en diferents oficis: lampisteria i 
paleta. 
 
També s’ha de dir que del 2011 al 2013 s’ha anat reduint aquesta plantilla; per tant, ja no 
tenim aquell increment de 47 treballadors. 
 
Tots aquests serveis que he esmentat, per decisió política, s’han anat fent per personal 
propi i també hauria estat vàlida que aquesta decisió política hagués estat a favor d’una 
externalització dels serveis, però és cert que, per decisió política, tots o molts d’aquests 
serveis que està oferint actualment l’Ajuntament del Masnou es fan amb personal propi i 
són molts els serveis que podrien estar en una banda o en una altra, però els serveis s’han 
de donar, o del que estem parlant és de reduir serveis a la ciutadania? Per tant, reitero que 
la prestació o la forma de prestar aquests serveis és una opció política i la reducció que 
proposa no es podria fer si no fos en detriment d’aquests serveis. 
 
En segon lloc, tampoc no puc estar d’acord amb la seva afirmació, doncs no és cert que 
l’Equip de Govern no hagi realitzat cap de les actuacions que emanen de l’informe. A títol 
enunciatiu, la Regidoria de Recursos Humans ja ha negociat els permisos retribuïts. 
Marcava l’auditoria que hi havia uns permisos que s’havien de negociar i d’ajustar: ja s’ha 
fet. També s’ha negociat el complement d’incapacitat laboral, també s’ha negociat la no-
aplicació del complement de productivitat conforme s’estava fent fins llavors i s’ha arribat a 
la Mesa de Negociació amb un compromís d’una aplicació del complement retributiu 
conforme marca la llei i per establir els complements reals de productivitat. 
 
S’ha denunciat el conveni i el pacte de condicions, i en aquests moments ja s’han iniciat les 
negociacions per arribar a un acord amb els treballadors, i tampoc no podem estar d’acord 
amb el fet que es digui que no disposem d’una estructura organitzativa. L’Ajuntament del 
Masnou sí que disposa d’una estructura organitzativa. És per tot això que hem votat 
desfavorablement la moció que ha presentat. Gràcies. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres tenim moltes i moltes raons per justificar el nostre 
vot contrari a la moció que ha presentat el Partit Popular. 
 
La primera és que es basa en un informe que no ha estat dictaminat per cap òrgan de 
l’Ajuntament i que, al nostre entendre, deixa molt a desitjar. És un informe sobre el qual 
tampoc no s’ha pronunciat ni ha fet una valoració cap departament municipal i, en aquest 
aspecte, sí que hem de fer una crítica negativa a l’actuació del Govern en el sentit que, una 
vegada s’ha disposat d’aquest informe, entenem que el que ha prevalgut és bàsicament 
l’immobilisme. 
 
És un informe que arriba a unes conclusions que no compartim en la seva major part i 
probablement, si l’estudi l’hagués fet una altra empresa, les conclusions a les quals 
s’hauria arribat haurien estat totalment diferents. Basta posar un parell d’exemples: diu que 
l’Ajuntament se situa, per exemple, una de les conclusions, l’Ajuntament se situa a la franja 
alta en nom de treballadors –serà en nombre de treballadors, però hi diu en nom de 
treballadors— públics per cada 1.000 habitants i, després, quan passes més endavant les 
pàgines, posa que el Masnou és en la franja de municipis entre 20.000 i 40.000 habitants, 
estem en 22.500. Molt probablement, si ens hagués comparat amb municipis, com 
s’acostuma a fer, entre 15 i 25.000 habitants, que seria la franja en la qual nosaltres estem, 
les conclusions haurien estat diferents. 
 
És un informe que, a més a més, es contradiu ell mateix, com per exemple, com 
comentava la regidora Sílvia Folch, afirma que l’Ajuntament no disposa de cap estructura 
organitzativa i ens remet a una nota, que anomena nota quatre, en la qual es diu que 
l’Ajuntament està organitzat en àrees. 
 
És un informe que afirma que la despesa en personal és superior a aquella que 
l’Ajuntament té capacitat per finançar. Això no s’ajusta en absolut a la realitat i abans hem 
parlat d’aquest tema. 
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Històricament, l’Ajuntament del Masnou ha pagat puntualment les nòmines i ha estat 
puntual amb el pagament a proveïdors i, si en algun cas s’ha produït un retard, abans es 
comentava en el debat d’un punt anterior, ha estat provocat, com feia referència el regidor 
Artur Gual, per les actuacions de la Generalitat de Catalunya, que és morosa des de fa 
molt temps amb l’Ajuntament del Masnou i no per quantitats petites, quantitats que estaven 
al voltant dels dos milions d’euros. 
 
Creiem que el Partit Popular no ha treballat correctament en la preparació d’aquesta moció. 
La mostra ja està en la primera línia. El Partit Popular diu que, el desembre de 2012, 
l’Equip de Govern va encarregar una auditoria de gestió i no és cert. Jo no sé quan la va 
encarregar, perquè en cap cas no es diu a l’informe, el que sí que sé, perquè m’ho he llegit, 
és que l’informe es lliura en la seva totalitat el mes de febrer de 2012, i és en el mes de 
desembre de 2012 quan, a requeriment del Govern municipal, s’hi introdueix una petita 
matisació. Per tant, això és una mostra que el PP no ha treballat correctament la moció. 
 
El contingut de la moció sembla deixar palès que el PP, per la seva preparació, no ha 
passat de la pàgina vuitena i el motiu és clar: aquesta moció té un objectiu i l’objectiu no 
és, malgrat el que es diu, intentar solucionar un problema de personal a l’Ajuntament del 
Masnou, problema que al nostre entendre no hi és, sinó que el que vol el PP és cercar el 
titular fàcil. 
 
El PP denuncia el sobrecost de tres milions d’euros en despesa de personal i cerca el 
titular a costa dels treballadors municipals. Finalment, el PP també obvia que el creixement 
de plantilla i del cost desmesurat al qual fa referència, tal com diu la moció, es produeix 
entre el 2000 i el 2011, i que entre el 2000 i el 2003 el PP formava part del Govern 
municipal, i també calla el PP, per exemple, que els pressupostos del 2011 el PP els va 
votar, igual que ho va fer el GIM, i, per cert, el regidor del GIM d’avui és el regidor del PP 
del passat que va formar part del Govern que va contribuir a aquest augment desmesurat 
de la despesa pública. 
 
També calla el PP els nous serveis municipals als quals feia referència la regidora Sílvia 
Folch i als quals hauríem d’afegir les dues escoles bressol, l’escola de música, el CIRD, 
etcètera, etcètera. 
 
Deien en una moció anterior el PP que n’hi ha alguns, que em sembla que es referia a 
alguns dels situats a l’hemicicle a la seva dreta, que posen de manifest la seva voluntat de 
treure’n el suc. Aquí el PP ho ha fet d’una manera descarada. 
 
Amb aquesta moció, el PP posa de manifest que, o bé desconeix la realitat del municipi o 
bé té en molt poca estima la tasca que realitzen els treballadors municipals, a diferència del 
que passa amb el nostre Grup Municipal, perquè suposo que el regidor del PP té certs 
coneixements de matemàtiques i deu haver arribat a la mateixa conclusió que jo: disminuir 
la despesa en tres milions d’euros significa acomiadar un 25% de la plantilla. 
 
Doncs bé, no ens ha estranyat aquesta moció, perquè aquesta moció és coherent amb la 
moció dels seus coreligionaris al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, que 
tenen un únic objectiu: reduir la despesa pública, però no en benefici dels ciutadans i 
ciutadanes del Masnou, de Catalunya i d’Espanya, sinó en benefici del desmantellament 
dels serveis públics, i aquest és un objectiu amb el qual nosaltres no podem coincidir de 
cap de les maneres. Ho sento. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres hem votat que no perquè, primer de tot, neguem la 
major com es diu, no? Nosaltres aquest estudi, que no auditoria, creiem que és un estudi 
molt bàsic amb unes errades de primer de bàsica. 
És un estudi que es basa en una comparació amb altres ajuntaments de la mateixa 
dimensió que el nostre, sense tenir en compte una cosa que és òbvia, que és quins serveis 
té externalitzats o no, si tens recaptació pròpia, si tens la brigada municipal, si tens 
empreses públiques. Això no ho té en compte i, llavors, compara municipis amb 
circumstàncies molt diferents i surten unes xifres que no tenen res que veure. 
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És veritat que hi ha hagut un augment considerable durant aquesta dècada, durant aquests 
anys, que ja s’ha explicat, de recursos humans, però també és veritat, com molt bé ha 
explicat la regidora de Recursos Humans, perquè hem posat en marxa serveis, hem 
adequat i dimensionat els serveis als criteris que marca la legalitat, si volem tenir uns 
Serveis Socials dimensionats a la població que tenim, els havíem d’augmentar. Si volem 
tenir una Biblioteca dimensionada a la població que tenim, l’havíem d’augmentar i així 
podríem anar repassant, com ha fet la regidora, servei per servei. 
 
Aquest estudi va ser encarregat pel regidor de Finances al principi del Govern. El ca 
encarregar perquè ell ja havia manifestat reiteradament en posicionaments públics que 
l’Ajuntament estava engreixat pel que feia a la plantilla, però ha anat passant el temps, ja 
estem a mig mandat, estem a dos anys de mandat i la realitat és molt crua, i la realitat és 
que el personal que tenim és el que teníem dimensionat. Jo no sé si hem reduït més o 
menys, però deuen ser jubilacions. Malgrat tot, veig que sovint es van fent substitucions, 
malgrat que hi ha la directiva de no substituir si no és un lloc que realment és 
indispensable. Vol dir que el que tenim és indispensable, perquè anem fent substitucions, i 
això el que fa és desqualificar aquest posicionament inicial que tenia el regidor de 
Finances, que és qui el va encarregar, i suposo jo que va condicionar que es fes l’estudi a 
aquesta visió que hi havia un engreixament de la plantilla que en la realitat no hi és. 
 
Per acabar i de manera anecdòtica, només vull dir que nosaltres, d’aquest estudi, fa més 
d’un any que en demanem una còpia. No se’ns n’ha donat als grups municipals una còpia 
perquè se’ns diu que no disposen ni d’un PDF ni d’un Word. L’havien fet amb una màquina 
d’escriure que diu molt de l’empresa que ha fet l’estudi. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, agraeixo al company del GIM la seva votació i lamento que la 
resta de grups d’aquí, del consistori, com a mínim, no hagin tingut la curiositat de 
manifestar aquí que potser hi ha algun problema que cal analitzar. 
 
De fet, potser sí, amb les dates, com diu el senyor Màxim, no és perquè no ho hàgim mirat 
molt, potser en mirar ràpid les coses a vegades pots errar en una data. L’informe és del 
desembre del 2012, aproximadament, i és igual que sigui del gener que del desembre. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
L’informe no és del desembre. Del desembre és la correcció. L’informe és del febrer. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Doncs la correcció. És del febrer. Li agraeixo aquesta puntualització. En qualsevol cas, no 
desvirtua en cap moment el plantejament que s’està fent aquí, i quin és? Bé, el 
plantejament és que aquest Ajuntament va encarregar una auditoria de gestió, l’hem 
pagada entre tots, de la nostra butxaca. El senyor regidor deu saber quant va costar, no sé 
si era al voltant de 30.000 euros, vint mil i escaig o trenta mil euros, no ho sé, crec que era 
més o menys això, i la qüestió és que els auditors que han fet aquest estudi posen de 
relleu una sèrie de fets rellevants, com ara que l’Ajuntament té un sobrecost de tres milions 
d’euros en despesa de personal i ningú no hi fa res. Això és preocupant: que ningú no hi 
faci res. Jo els diré per què no s’hi fa res. Després hi entraré una mica més en detall, però 
el que és lamentable d’aquest tema és que ningú no hi ha fet res, ni per dir que és bo ni és 
dolent, perquè aquí he sentit moltes explicacions, però les he sentides ara. 
 
Avui és el primer dia que en sento alguna explicació, arran de presentar aquesta moció. 
Fins ara, tothom s’ha guardat les explicacions públicament, si les tenia, a casa seva igual 
que aquest informe ha estat en un calaix. I aquesta és l’única realitat. 
 
Per què no s’afronta aquest tema? Per bé o per malament. Aquí s’han sentit moltes 
crítiques a l’auditoria, em sembla estupend. Demanin una contraauditoria. Ja que s’han 
gastat 30.000 euros, se’n provisionen 15.000 euros més, no sé quant valdrà, però demanin 
una contraauditoria, perquè, és clar, el fet de matar el missatger, que és el que entenc que 
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s’ha fet amb una bona part de les explicacions, no és la solució. Si aquest Ajuntament té un 
sobrecost de personal, i un sobrecost no és acomiadar, i sé de matemàtiques també, 
potser no tant com vostè, però alguna cosa de matemàtiques també he estudiat, no vol dir 
acomiadar un 25% del personal, eh, hi ha altres fórmules, altres opcions, com passar un 
capítol 1 al 2, hi ha moltes fórmules. Com a mínim aquest tema requereix un debat seriós, 
requereix un estudi a fons, per una raó: perquè entre tots ho estem pagant i això, no ho sé, 
penso que, com a mínim, a tots els ciutadans del Masnou els deuen una explicació de per 
què fins avui ningú no ha dit res i tot el que s’ha dit és per derrocar l’explicació i la ponència 
bàsicament que he fet. 
 
Vejam, la senyora Folch deia que no s’explica com es reduiran els tres milions d’euros. És 
clar, és que per això s’ha de fer un projecte. L’auditoria dóna la malaltia després, com 
curar-la, hem de posar nosaltres el remei, amb les eines que tenim, i un no ho explica a 
costa que, bé, això és un tema de debat: com es fan i si es pot fer o no. Potser 
políticament, dius, no interessa i no es vol fer. Bé, doncs que ho digui i que ho assumeixi. 
 
Abans es parlava també del cost que suposa el tema aquest i que l’Ajuntament sí que ho 
vol pagar. Possiblement. No dic que no ho pugui pagar, la màquina va forçada, el carro va 
forçat, però es pot pagar, però la diferència és de tenir un romanent cada any i no tenir-lo 
per destinar-lo a altres coses, per exemple, a reduir els impostos que paguem entre els 
22.000 habitants; per exemple, a ampliar les infraestructures; per exemple, a fer millores 
socials; per exemple, a fer moltes altres coses. Aquest tema no s’ha debatut, per què? 
Perquè s’ha matat d’entrada el que volien dir els auditors. 
 
No vull entrar a rebatre punt per punt dels que s’han comentat perquè tampoc no és el 
tema, però vull ressaltar i remarcar el que he dit fins ara: un, que el debat no ha existit; dos, 
que quan surt és per aquesta moció, i tres, que és per atacar el missatger. 
 
El senyor Màxim diu que buscava un titular. Bé, és que potser un tema com aquest 
requereix com a mínim una reflexió en veu alta, no deixar-lo de banda ni matar el missatger 
auditor ni el missatger que ha presentat aquesta moció. Gràcies. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
S’ha parlat de mi i crec que és una acusació molt greu que jo hagués demanat a un auditor 
independent què havia de dir. Estem treballant amb recursos públics i l’interès era que un 
auditor independent fes una auditoria de gestió perquè digués què funciona millor, què va 
millor i què va pitjor, per on patinen les coses i per on no. Perquè et diguin el que tu vols, 
això no cal demanar-ho. 
 
En tot cas, aquest treball ja no es limita només als temes de personal. Tracta moltíssims 
temes i, en tot cas, la reflexió més important que fa, per no treure les coses de context, es 
que l’anàlisi la fa a partir de què són competències obligatòries i què no són competències 
obligatòries i, per tant, tracta aquest tema, perquè és un problema no d’aquí, de 
l’Ajuntament del Masnou, sinó de l’administració d’aquest país, ja que, per llei, hi ha 
definides unes competències pròpies i, després, les administracions s’agafen a 
competències o activitats que no estan regulades per llei i, bàsicament, l’anàlisi dels temes 
de personal vénen limitats per això. 
Qui va fer aquest treball és l’empresa número u d’auditories del sector públic a Catalunya. 
Gràcies. 
 
16) Moció presentada pel Grup Municipal del PP per garantir el bon ús dels parcs 

públics i així respectar el descans dels veïns 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat a l’empara del que diuen els articles 38 i 39 del ROM, no ha 
passat per Comissió Informativa i no s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Durant els mesos d'estiu s'utilitzen de forma intensiva les zones de parcs i jardins que 
tenim distribuïdes al llarg del Masnou, espais pensats per gaudir de l’oci per tots els 
masnovins i visitants. 
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Algunes d'aquestes zones contenen zones esportives, on compaginen els espais verds 
amb pistes de bàsquet, ping-pong, d'exercicis i zones d’esbarjo per a animals (pipi-can) 
 
Aquests espais conformen un ben comú que per al seu adequat ús està subjecte a una 
reglamentació que estableix les franges horàries autoritzades per a la seva utilització i que 
finalitzen no més enllà de les 23h. 
 
Malgrat tot i especialment en l'època d'estiu, és habitual que aquests espais siguin ocupats 
en hores en els quals els seus accessos estan, al menys horàriament, tancats. 
 
L'ús de les instal·lacions fora d'hores i dins dels horaris de descans veïnals provoca 
habitualment molèsties als veïns, tant pels jocs esportius, com per les reunions de grups 
que animadament aprofiten la nit. 
 
Aquesta situació, que es repeteix any rere any, exigeix que es realitzi una actuació 
organitzada i eficaç per part de l'Ajuntament, qui té l'obligació de vetllar pel respecte a les 
normes d'ús d'aquests espais. 
 
És freqüent que davant les molèsties, els veïns afectats cridin a la policia, qui acudeix 
normalment amb rapidesa, sobretot quan les actuacions es realitzen ja de matinada. 
 
Però aquest modus operandi, en el qual l’Ajuntament reacciona a través de la queixa 
veïnal, no és el desitjable, dons l'ideal és un sistema d'actuació preventiva en el qual 
l'actuació sigui principalment d'ofici per part del nostre Ajuntament i no reactiu com és el 
cas, habitualment. 
 
Per això, i a fi que es garanteixin els drets veïnals i s'evitin les molèsties detallades, 
proposo les següents actuacions: 
 
1- Que es revisin totes les senyalitzacions sobre els horaris i usos als parcs públics del 
Masnou, a fi que tothom sigui coneixedor amb claretat de les mateixes i que s’ampliïn en 
aquelles zones on siguin insuficients. 
 
2- Que s'estableixi una vigilància diària per part de la policia municipal per a la supervisió 
de tots els parcs, intensificant les visites en aquells on es produeixen més reclamacions 
veïnals. 
 
3- Que s'informi mitjançant impresos escrits, durant un període adequat, als usuaris que 
utilitzen indegudament les instal·lacions de les correctes normes i horaris d'usos. 
 
4- Que passat un període informatiu es procedeixi a la sanció que reglamentàriament 
correspongui. 
 
5- Que es doti de personal suficient l'actuació, per vetllar pel bon compliment de les 
normes d'ús, incloent al cos de vigilants cívics en aquesta tasca. 
 
6- Que aquest acord sigui publicat al Masnou Viu.” 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Però, vejam, ens dotem de personal o no ens dotem de personal? Era més que tot per fer-li 
veure que ens està... Amb la moció d’abans ens diu una cosa i amb aquesta ens en diu 
una altra. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Senyor alcalde, perdoni...  
 
El Sr. Pere Parés 
 
Perdoni, jo no havia d’intervenir aquí! 
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El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
M’està rebatent un tema del qual no s’ha obert el torn, només... Però, és clar... Sí, 
m’espero, li ho contestaré al final, ja que ha obert la pregunta, perquè tot té la seva lògica. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. Miri, nosaltres, senyor De las Heras, hem analitzat la moció, 
estem d’acord amb alguns dels punts, però hi ha alguns altres punts que creiem que 
valdria la pena que els tècnics municipals, sobretot el Departament de Seguretat 
Ciutadana, ampliessin, perquè nosaltres entenem que s’ha de promocionar la prevenció, 
però que l’actuació reactiva de la Policia, a vegades, és necessària. 
 
En tot cas, el que demanaríem és que passés a Comissió Informativa i que, des de la 
Comissió Informativa, amb el personal tècnic, es valorés la viabilitat d’algun d’aquests 
punts i es millorés, si és viable. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
El fet que passi a la Comissió Informativa ho veig en la lògica que entenem. El que passa 
és que, per les dates en què estem i les situacions que s’estan produint, pensem que, 
abans que passi a Comissió Informativa, si ho acceptem, com a mínim, s’ha de prendre 
aquí, avui, un acord per fer algunes actuacions. Si és així, estaríem d’acord a passar-ho a 
la Comissió Informativa. És que, si no, al mes d’agost l’Ajuntament està tancat i passaria al 
setembre, i de setembre a l’octubre. Se’ns passa l’estiu, no seria operatiu. Només per 
aquest motiu no estic d’acord amb el seu plantejament, eh. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Jo no sóc membre del Govern i, per tant, jo no puc parlar per ell. Jo estic segur que el 
senyor Lugo, que és el responsable de Seguretat Ciutadana, amb el vistiplau de l’alcalde, 
posarà la carn a l’assador per poder treballar aquest tema. 
 
En tot cas, si vostè no hi està d’acord, doncs, passarem a votació. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Carn a la graella, eh. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Sí, a la graella també. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Vejam, diverses coses. Si m’ho permeteu una mica, per ordenar tot plegat. Hi ha algunes 
coses que sí que s’estan fent i, per tant, jo entenc que la seva proposta és en ferm de 
passar a Comissió Informativa, però el ponent no ho vol. Què passa en aquests casos, 
senyora secretària? Que es posa a votació o es passa a Comissió Informativa? 
 
La senyora secretària procedeix a fer uns aclariments, diu que la primera qüestió és la 
votació sobre si passa o no a Comissió Informativa. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Doncs, per tant, senyor De las Heras, nosaltres, com a Govern, ens comprometem que 
unes d’aquestes coses ja s’estan fent, d’altres, a reforçar-les, però tampoc no podem 
obviar que estem en l’època estival i que els parcs públics tenen una utilitat més intensiva 
en aquests moments. 
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Algunes coses les podem fer, és a dir, la vigilància ja l’està fent diàriament la Policia. La 
podem intensificar? Sí, en funció dels efectius que tinguem disponibles la intensificarem. 
Revisar totes les senyalitzacions? Ens podem comprometre perfectament a fer-ho. Però 
independentment d’això, a proposta del senyor Suñé, la passaríem a votació si la passem 
a Comissió Informativa, independentment que reforcem alguna d’aquestes accions, i potser 
a Comissió Informativa arribem a la conclusió que hem de fer més coses i potser aquestes 
altres coses que hem de fer desemboquen en una ordenança, una de concreta, per a 
aquest tema i de l’espai públic; és a dir, poden donar lloc a més coses. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Bé, la nostra postura, si vostès volen passar-ho a Comissió Informativa, seria només en la 
presa pública, com a mínim, de tres acords. Prenem nota dels acords que es vulguin 
prendre. I dir “ens comprometem a fer això, això i això”, per què? Perquè, si no, el fet de 
passar a la Comissió Informativa desvirtua totalment la presentació d’aquesta moció, 
independentment que aquesta moció es pot ampliar, es pot millorar, això ja ho sabem, i hi 
estic d’acord, però, com a mínim, es requereixen una sèrie d’actuacions de caràcter 
immediat: una és la bona senyalització, al nostre entendre; una altra és intensificar les 
actuacions preventives en les zones públiques de parcs on hi hagi més reclamacions 
veïnals, començant per aquí. 
 
Bé, estarà fet, però a vegades no s’obtenen resultats adequats o potser cal fer-ho d’una 
altra manera. I tres, respecte del personal, voldria, per exemple, el compromís de dir bé, 
m’ha dit vostè com es fa una cosa o l’altra, és molt senzill, no tot l’any necessita el mateix 
personal l’Ajuntament en tots els llocs. Hi ha una cosa que es diu distribució, una cosa que 
es diu ampliació i estretament, i seria un dels casos. Li responc a la primera observació 
que m’ha fet, senyor alcalde, posar en el compromís de fer alguna destinació de vigilants 
cívics, per exemple, distribuir-ne la feina, o d’altre personal, per donar un reforç. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Nosaltres podem prendre compromisos, acords no. Nosaltres, com a govern, ens podem 
comprometre a fer coses en l’acció del dia a dia del Govern, és a dir, que qui és aquí, 
nosaltres, sí que podem prendre compromisos de fer algunes coses ara, però per haver-hi 
un acord hi ha d’haver una moció aquí. Per tant, doncs, posaríem a votació passar a 
Comissió Informativa. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
D’acord. Si vostè diu compromisos, jo prenc nota dels compromisos... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Sí. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Per nosaltres la paraula val molt. Si vostè diu compromisos, nosaltres ens agafem al 
compromís. No hi ha cap problema. La paraula ara val molt, aquí i a Roma. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per mi també, i si vostè ens hagués preguntat quines accions s’estan fent, potser s’hauria 
pogut evitar prendre aquesta moció, perquè tinc la sensació que això se circumscriu en un 
àmbit molt concret, territorial... A tres. Potser si ens ho hagués preguntat, doncs li hauríem 
dit què s’estava fent i quin compromís podíem prendre i fer. 
 
Si els sembla bé, votem de passar-ho a Comissió Informativa. El compromís, doncs, hi 
serà. 
 
Senyor Suñé, passem la seva proposta a votació. 
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El president sotmet a votació la moció del Grup Municipal del PP perquè passi a Comissió 
Informativa amb el resultat següent: 17 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i la 
regidora no adscrita) i 3 vots en contra (PP i GIM). S’acorda passar la moció a Comissió 
Informativa. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Bàsicament per explicar el vot en contra que passés a Comissió Informativa. Nosaltres 
estem d’acord que probablement en Comissió Informativa la majoria de les mocions es 
poden millorar amb aportacions d’altres grups, amb més temps. Sobre un tema que no és 
senzill, sinó que abraça molts departaments: Policia Local, Serveis Socials, Sanitat, Salut 
Pública, és a dir, que segurament aquesta moció s’enriquirà en el tràmit de Comissió 
Informativa. 
 
El que passa és que nosaltres hem defensat l’autonomia o la voluntat del ponent. En 
aquest cas, si és ell qui decideix que es presenti al Ple, perquè ens entengui, les mocions 
van al Ple directament si es presenten a partir d’una data concreta, si es presenten abans 
d’una data concreta van a Comissió Informativa directament. 
 
El nostre Grup entén que si un ponent presenta aquella moció perquè vagi directament al 
Ple és perquè entenc jo que vol que es discuteixi i es debati al Ple municipal i, si es 
presenta en unes dates concretes, és perquè vol que abans, prèviament, sigui informada 
per la Comissió Informativa.  
 
Com que això és una decisió molt personal de cada un dels ponents que podem presentar 
mocions en un moment donat i com que sembla que el ponent del Partit Popular ha decidit 
que fos el Ple el que s’hi pronunciés, doncs, respectem aquesta autonomia o aquesta 
voluntat del ponent de decidir que sigui el Ple qui s’hi pronunciï en un primer moment. 
Després, doncs, al marge, les majories han fet que la moció passi a Comissió Informativa, 
cosa que també ens anirà bé, perquè podrem aprofundir-hi i segurament millorar-ne el 
contingut, però bé, en definitiva és per això que hem votat en contra que vagi a Comissió 
Informativa. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Per donar les gràcies al senyor Avilés pel posicionament, perquè no passi a Comissió 
Informativa. I només recalcar una cosa: només he demanat un compromís senzill, digues-li 
compromís, digues-li acord: això, això i això. La paraula jo penso que val molt a tot arreu, i 
aquí especialment, i l‘hem de fer valdre i, si hi ha un compromís de fer alguna cosa o 
alguna de les que he dit ja s’està fent però no és prou eficaç, cal millorar-la i, després, en 
Comissió Informativa es millora, s’enriqueix, s’amplia, el que un vulgui, però la Comissió 
Informativa se’n va a passat l’estiu i la gresca és ara, els embolics són ara, al juliol, agost i 
setembre, és clar. Només això. Gràcies. 
 
Fora de l’ordre del dia, els grups municipals del C iU i ERC-AM presenten la moció 
següent, a la qual s’han adherit els grups municipa ls del PSC-PM, ICV-EUiA i GIM  
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Les darreres actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social als clubs esportius del 
nostre país està posant en perill la seva viabilitat, i això pot suposar la desaparició de més 
del 50% de les entitats. 
 
Estem en un moment en què hem de demanar a les administracions que rectifiquin perquè 
es realitzin unes accions en concret per poder salvar tots els nostres clubs. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Més que tot perquè hi havia una moratòria que aquest termini acaba el 31 de juliol. 
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El Sr. Jordi Matas  
 
El compromís és que la nova temporada ja comencin amb la regulació, però també hi ha 
rumors que s’està intentant aconseguir fins a finals d’any. El que passa és que la viabilitat 
dels clubs està en dubte i, per tant, tot l’esport escolar. 
 
El president sotmet a votació la urgència de la moció amb el resultat següent: 18 vots a 
favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra 
(PP). S’aprova la urgència per majoria absoluta. 
                                                                                                                
b. Moció presentada pels grups municipals de CiU i ERC-AM en defensa de l’Esport 
Amateur Català, a la qual s’han adherit els grups m unicipals del PSC-PM, ICV-EUiA i 
GIM 
 
El Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor delegat d’Esports, llegeix la moció següent: 
 
Aquesta moció s’ha presentat per urgència, no ha passat per Comissió Informativa i no 
s’ha sotmès a examen de Secretaria ni Intervenció. 
 
“Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a 
les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport 
professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva 
continuïtat. 
 
Atès que el  sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i 
joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu i que aquestes activitats 
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició 
d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible 
conservar-lo i impulsar-lo.  
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a 
la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran 
part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que 
són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica 
que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats 
esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una 
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la 
passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense 
aquestes persones, moltes entitats serien inviables. 
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a l’article 4 
de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les activitats esportives com 
d’interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen la màxima expressió 
qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i 
d’interès social. També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol 
individual, bé com entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet d’associar-se 
la voluntat altruista i d’interès general que defineix el moviment esportiu. 
 
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social  sobre entitats 
esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la grau repercussió 
econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com –i sobretot- per la 
generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no tenir en compte una 
clara divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.  
 
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat  les 
previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut dels 
Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són genèriques, quan no 
indeterminades, i permeten les més variades interpretacions d’acord amb la casuística de 
cada situació. 
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Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments esportius 
puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a determinar amb 
seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació 
d’estar afiliat a un  o altre règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els 
requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el 
caràcter benèvol del servei. 
 
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi de 
ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació d’un 
sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es redueix  
pràcticament a  l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei prestat.  Aquesta 
manera d’actuar suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres  criteris legals –
llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat- que en la 
seva accepció més general constitueixen les bases de les relacions de les persones i 
entitats que formen el sistema esportiu.   
 
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments no 
podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven els efectes positius que 
s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca universalitzadora 
realitzada des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials 
de barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la societat. L’esport de base, més 
enllà dels motius purament saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un efecte 
sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i, per tant, té 
un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a configurar societats més 
madures i més equilibrades. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives 
són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un 
dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en 
l’esport de base i en els nostres joves.”  
 
Per tot això, els grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA i GIM proposen al 
Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Sol·licitar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a 
les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.  
 
Segon .- Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives 
necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de l’Estatut dels 
Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996 de 15 de gener 
de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règims d’afiliació a la seguretat 
social de les persones que presten serveis en entitats sense ànim de lucre que 
persegueixen objectius d’interès general i són membres de les mateixes, per entendre’s de 
caràcter benèvol o de voluntariat. 
 
Tercer .- Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi 
d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la 
seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport 
amateur. 
 
Quart .- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 
i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya, així com a la Presidència del Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social i al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a les entitats culturals i 
cíviques del municipi.” 
 
El president sotmet a votació la moció amb el resultat següent: 18 vots a favor (CiU, ERC-
AM, PSC-PM, ICV-EUiA, GIM i la regidora no adscrita) i 2 vots en contra (PP). S’aprova 
per majoria absoluta. 
 



 

  
57 

El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, nosaltres ens hem abstingut no perquè estiguem en contra dels plantejaments que 
s’estan realitzant aquí, que podem estar-hi d’acord, eh, no tenim més problema, el que 
passa és que jo penso que potser manca una exactitud en les dades que se’ns estan 
presentant i en la urgència. Potser la urgència aquí sí que és urgent, perquè al setembre 
comencen, i no era tan urgent abans quan al setembre ja se’ns acaba la temporada de la 
festa, de l’altra moció, no hi havia tanta urgència, no? Les urgències es mesuren de forma 
diferent.  
 
Però volia comentar uns temes que penso que els poden aclarir algunes qüestions als que 
han presentat aquesta moció, unes dades, que no sé si tenen o no, i els ho explico perquè 
és una nota aclaridora que m’han fet... que he demanat i me l’han passada. En els últims 
temps —aniré ràpid—, estan proliferant als mitjans de comunicació diverses informacions 
d’actuacions de l’Inspecció de Treball i Seguretat Social en relació amb entitats i clubs 
esportius de Catalunya, recollint declaracions de responsables de polítics i federatius 
d’aquesta comunitat autònoma. 
 
En relació amb aquestes informacions, s’han de fer aquestes precisions. Una és que les 
actuacions que ha portat a terme la Seguretat Social han tingut per objecte cursar l’alta a la 
Seguretat Social dels treballadors que presten els seus serveis retribuïts per a aquestes 
entitats, com succeeix en la resta d’empreses de qualsevol altre sector d’activitat. Aquest 
és el motiu de l’actuació. 
 
L’objecte de les inspeccions no té ànim recaptatori, com indegudament s’està afirmant. 
Estan adreçades al fet que es reconeguin els drets dels treballadors que desenvolupen la 
seva activitat sense que hagin estat donats d’alta a la Seguretat Social. Aquests 
treballadors estan exclosos, per tant, de tot tipus de drets, tant laborals com de protecció 
social. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que les actuacions que han conclòs han 
tingut com a resultat l’ingrés de cotitzacions a la Seguretat Social corresponent als 
treballadors i no de sancions, no hi ha hagut sancions, hi ha hagut una recaptació per altes 
de treballadors en el règim de la Seguretat Social. Aquestes cotitzacions, a més, 
repercuteixen en els treballadors quan passen a situacions protegides: incapacitat, atur, 
etcètera. 
 
D’altra banda, molts dels treballadors que presten serveis com a monitors, ajudants, 
massatgistes, entrenadors... són joves que, quan finalitzen les seves feines, queden 
exclosos de qualsevol tipus de protecció social. 
 
La seva regularització per la Inspecció de Treball i Seguretat Social els ajudarà a ingressar 
en el mercat de treball i en el sistema de protecció social, cosa que els permet tenir més 
períodes d’ocupació cotitzada, sigui a temps parcial o de cara a futures prestacions. 
 
Tercer punt. Les actuacions que s’han dut a terme aquí, a Catalunya, van començar com a 
conseqüència de denúncies que els mateixos treballadors que no havien estat donats 
d’alta a la Seguretat Social van presentar, no per una campanya organitzada per la 
Direcció General de Tresoreria, i hi van haver unes denúncies de treballadors i es va iniciar 
l’actuació per iniciativa pròpia. Si bé després de comprovar-se que aquests fets en relació 
amb tres clubs es van estendre a altres entitats esportives amb el fi de comprovar el 
compliment de les normes en la matèria, es va optar per investigar en una primera fase els 
clubs de futbol i els equips que haguessin estat enquadrats en el període no prescrit en les 
categories Segona A i Segona B —els de Primera ja van ser investigats al seu moment— i 
els clubs de natació i els equips de waterpolo que haguessin estat a la Divisió d’Honor. 
 
En total s’han fet dotze actuacions des de l’any 2009. Les actuacions han afectat 
treballadors que presten serveis remunerats per a aquests entitats sense que per 
determinada existència d’una relació laboral i per exigència d’alta en el règim general 
expressés un hàbit. Com a exemple d’això, ens podem referir al cas dels empleats de la 
llar, que han d’estar, com la resta de treballadors, donats d’alta per prestar serveis. 
 
No vull entrar en el detall, no acabo de fer tota l’explicació, però té una raó de ser: ja s’ha 
fet una actuació i està delimitada. Jo crec que potser amb aquesta moció s’està, potser, 
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inflant un tema que té una concreció i té una finalitat concreta. Només vull comentar que 
s’està aconseguint una alta de treballadors entre un 20 i un 25% dels casos, i que 
l’actuació obeeix a una normativa. Ara bé, si aquesta actuació, lògicament, està perjudicant 
en el sentit que el ponent està dient i al qual vostès han donat suport, és clar que s’hauria 
de revisar. No és aquest l’ànim. L’ànim és una mica el que jo els acabo d’explicar, que són 
dades que m’acaben d’enviar des de la Tresoreria. Gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Primer de tot, agraeixo el suport de tots els grups, d’iniciativa, que s’hi ha sumat. Lamento 
que el PP no s’hi hagi afegit, quan estem parlant d’esport base dels nostres nens i nenes 
que estan en els grans clubs d’aquí, de Catalunya. No estem parlant de la preocupació 
pels clubs professionals. És una llàstima que, per exemple, l’Estat, en aquest cas el 
Ministeri, no es posi amb els clubs de futbol que tenen tants deutes i s’estiguin posant amb 
els clubs i les entitats esportives, que treballen bàsicament amb infants. 
 
Per tant, també, prego que traslladi aquesta preocupació: que els grans clubs, que tenen 
grans deutes amb Hisenda i que no els estan pagant, que paguen una milionada per les 
fitxes amb els jugadors i no estan contribuint amb la Seguretat Social. I en canvi s’estan 
posant amb l’esport i en el nostre cas d’aquí, a Catalunya, és el teixit associatiu. 
 
Aquest teixit associatiu esportiu, per a Catalunya, és molt important i és una gran base de 
cohesió social i de país que potser en altres zones de l’Estat el volum dels clubs no és tan 
important com és aquí, a Catalunya. 
 
Això suposa també un 40% de més de cost per a molts clubs. Qui pagarà aquest cost, si 
han de continuar els clubs? Per tant, va directament als pares. I sí que té raó en una cosa: 
finalitat concreta. Sí senyor, senyor De las Heras, baixar l’índex d’atur i augmentar les 
persones en actiu. O sigui, tot això és una base per dir que aquestes persones que tenen 
una retribució per quilometratge o per dietes, per aquestes dietes o aquests quilometratges 
han de cotitzar i amb això és en el que es basa per fer cotitzar aquests treballadors, que 
són els entrenadors dels nens i que, a part d’entrenar els nens, estan jugant amb el primer 
equip amb unes retribucions minses, si se’n pot dir retribucions, que són compensacions 
econòmiques. Fins i tot hi ha molts clubs on aquestes retribucions no existeixen perquè la 
seva quota de soci del club queda compensada per la seva dedicació en l’entrenament. 
Com es fa pagar això? 
 
És una preocupació molt gran que hem tingut aquí, al Masnou. Com a Regidoria, estem 
entremig, entre els clubs i les administracions; tenim preocupació. La preocupació també 
es va reflectir en una reunió amb diverses entitats. El 18 de juny ho vaig transmetre, vam 
estar parlant, veient-nos; a dia d’avui, hi havia una reunió de la Secretaria General d’Esport 
que convocava consells esportius i els ajuntaments, i s’ha transmès aquesta convocatòria 
a totes les entitats d’aquí, del Masnou, per animar-les a participar i a anar-hi. Esperarem 
quines noves poden aportar-nos. I desitgeu, és això, que els clubs puguin continuar fent la 
seva tasca com han fet fins ara i que no perjudiqui d’aquesta manera tot l’esport i el que 
això significa, amb els seus valors. 
 
Ah, per cert. Més del 50% dels clubs poden tancar si això s’aplica. És el gran perill dels 
clubs. Estem parlant dels clubs petits en aquest sentit. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Abans de donar per acabat el Ple i passar a la sessió pública, permetin-me, si us plau, 
dues coses: primer, desitjar-vos que passeu un bon estiu. En segon lloc, convidar-vos al 
Ple de Riure la setmana vinent, on ens agradaria retrobar-nos amb molts de vosaltres i, si 
així ho feu, doncs estarem encantadíssims de veure-us-hi. Tercer, senyor De las Heras, he 
de parlar del setembre, us convido a participar en els actes institucionals que farem com a 
Ajuntament el 10 i l’11 de setembre, i em permeto avançar-vos quins seran: hi haurà una 
conferència institucional aquí, el dia 10 de setembre, a les set de la tarda, de Salvador 
Cardús, una persona de reconegudíssima solvència contrastada i membre de la Comissió 
Nacional del Dret a Decidir, i, després, ens aplegarem tots en un homenatge que fem al 
Masnou a Salvador Espriu, amb motiu del seu centenari, al pati de Can Malet. Es tracta 
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d’una actuació de jazz i ball a càrrec de la Sabina Witt i de Marta Carrasco, ambdues 
d’aquí, del Masnou. 
 
I us convido, per què no?, perquè així ho hem aprovat, a participar en els actes que com a 
societat civil es faran amb motiu de l’Onze de Setembre i nosaltres no podem passar per 
alt que per aquí, al davant del Masnou, passaran 4.000 persones i, per tant, doncs, 
desitgem que sigui una Diada cívica, participativa i reivindicativa, i que siguem el mirall 
d’Europa a partir d’ara en aquest tipus de qüestions. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 23.52 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 

 


